
 

      
 

A CEOS Kft (Budapest)  innovációban élen járó statikus mérnökiroda, kiváló csapatának bővítésére keres 

Tapasztalt (Vezető) Statikus Tervező 
munkatársat. 

 
A szakma a kezedben van, és úgy érzed, friss impulzusokra, újabb kihívásokra van szükséged, többet 
szeretnél! Lépnél tovább szakmailag, anyagilag, megbecsülésben. Többet vállalnál projektekben, egy 
lendületes fiatal csapat szakmai vezetésében, és még mindig lenne hová fejlődnöd? 

Téged keresünk! Dolgozz nálunk 

- remek csapatban, 
- kiváló feltételekkel 

- szuper környezetben! 
 
A hazai szerkezeti tervezés vezető cégeként büszkék vagyunk arra, hogy munkánk által biztonságosan és 
egyben gazdaságosan valósulnak meg kiemelkedő építőmérnöki alkotások. A legkülönfélébb és 
legkülönlegesebb szerkezetekkel dolgozunk (acél, vasbeton, előre gyártott beton, fa…). Szeretjük a szakmai 
kihívásokat, hiszen ezek emelnek bennünket a mesterségünk csúcsára. Elkötelezett művelői vagyunk a modern 
3D és BIM technológiáknak. Kiváló kollégák, a mesterség szeretete, igényesség a megvalósításban és 
folyamatos megújulás. Azzal a felelősségtudattal tekintünk a szerkezeti tervezésre, hogy csupán néhány 
százaléka az összköltségnek, kihatását tekintve azonban alapvetően befolyásolja a megvalósuló műtárgy 
minőségét, biztonságát, értékállóságát, költségeit. 

Fejleszd magad nálunk, dolgozz velünk ! 

Amit kínálunk: 

● Magas szakmai színvonal és ennek megfelelő bérezés tisztességes munkaviszonyban 
● Változatos, sokoldalú, prémium projektek belföldön és külföldön 
● Sokoldalú tapasztalatszerzési és fejlődési lehetőség 
● Remek csapat, munkavállaló-barát feltételek, szuper környezet (wellness) 
● Viszont tudnod kell, hogy magányos farkasokat nem várunk (Ez csapatmunka!) 
● Sőt sablonos, beszürkült gondolkodású mérnököket sem 
 

Feladataid lesznek: 

● A szerkezeti méretezések körültekintő, hatékony elvégzése, ellenőrzése 
● A tervező kollégák munkájának szakmai támogatása, projekt koordináció 
● Együttműködés a szakági tervezőkkel és a kollégákkal 
● Közreműködés az iroda hatékonyságának folyamatos javításában 
● Cégvezetés munkájának támogatása 

 
A munkakör sikeres betöltéséhez szükséges:  

● Építőmérnöki végzettség, MSc fokozat 
● Minimum 10 év vasbeton és/vagy acél területen szerzett szerkezettervezői tapasztalat 
● Kommunikáció képes angol vagy német nyelvtudás 
● Projekt- és teamvezetési tapasztalat 

 
Előnyt jelent az elbírálásban:  

● Önálló tervezői jogosultság 

 



● Tekla, Revit, Nemetschek szoftverek felhasználói ismerete 
● További nyelvek (pl. angol, német, norvég, orosz) ismerete 
● Külföldi tervezői tapasztalat 

 

Örömmel látunk a csapatunkban, ha: 

● A szerkezettervezés a szenvedélyed 
● Ügyfélközpontúan gondolkozol 
● Megbízható és korrekt vagy 
● A munkádat igényesen és precízen végzed 
● Innovatív és komplex a szemléletmódod 
● Szeretsz folyamatosan tanulni 

Munkavégzés helye: 

XI. Budapest, Dayka Gábor utca 3. 

Jelentkezz csapatunkba: 

e-mailben a karrier@ce-os.eu címre küldött szakmai önéletrajzoddal vagy honlapunkon keresztül, ahol 
bővebben tájékozódhatsz tartoszerkezet.eu/karrier 
. 

 
 
 

 


