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Feladatok
• Gépjárművek javításának elvégzése, jármű biztonsági berendezéseinek ellenőrzése
• Gépjármű diagnosztikai rendszerek ismerete, diagnosztikai eszközök kezelése
• Műhelyberendezések kezelésének ismerete, biztonságtechnikai előírások betartása
• A javító műhely, a műhelyberendezések, valamint a szerszámok tisztántartása, 

állagának óvása
• A munkautasításon felül észlelt hibák, sérülések azonnali jelentése a műhelyvezető 

felé
• Felügyeletére bízott eszközök, járművek műszaki és esztétikai állapotának kiemelt 

kezelése, meghibásodások jelentése
• Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi előírások betartása
• Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézések elvégzése
• A szakterületet támogató informatikai rendszerek felhasználói szintű működtetése

Elvárások
• Szakmunkás, vagy technikusi végzetség
• Gépjármű diagnosztikában jártasság
• MS Office felhasználói szintű ismerete
• B kategóriás jogosítvány
• Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Amit kínálunk
• Elismerjük és értékeljük a teljesítményt, amit éves bónusszal jutalmazunk.
• Egyénre szabható cafeteria keret
• Kiegészítő egészségügyi biztosítást és járóbeteg-ellátást biztosítunk nemzetközi 

biztosító partnerünkön keresztül, mely családtagokra is kiterjeszthető.
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• Szakmai továbbképzések

Munkavégzés helye: Budapest 

Kapcsolat 
A pozícióval kapcsolatos információkért kérjük, keresd Kühn Patrik szakmai vezetőt.
Ha a jelentkezési folyamattal kapcsolatban vannak technikai jellegű kérdéseid, Kerti Orsolya tud 
segíteni.

Együtt alakítjuk a jövő energiavilágát!
Az új E.ON vállalatcsoport az európai energiahálózatok és az energiával kapcsolatos infrastruktúra 
egyik legerősebb üzemeltetője, és korszerű ügyfélmegoldások szolgáltatója több mint 50 millió ügyfél 
számára. Összesen több mint 75 000 munkatársunk van 15 országban. Így ideális helyzetből 
segíthetjük elő az európai energiafordulatot. Két fenntartható növekedési területre összpontosítva, és 
az innogy felvásárlásával az E.ON teljes mértékben elkötelezi magát az energiavilág alapvető 
átalakulása mellett. Európa egyik legnagyobb energetikai szolgáltatójaként aktívan vezetjük az 
energiafordulatot Magyarországon és Európában. A két vállalat szakértelmének egyesítése az E.ON-t 
úttörővé teszi az új és innovatív energiamegoldások kidolgozásában, és lehetővé teszi, hogy az 
energiaszektor legtehetségesebb munkatársai dolgozzanak nálunk.

A kiválasztási eljárás során az E.ON egyenlő esélyeket biztosít minden jelentkező számára nemzetiségre, korra, nemre, 
fogyatékosságra, illetve megváltozott munkaképességre való tekintet nélkül. A mi feladatunk az egyenlő esélyű részvétel 
technikai feltételeinek biztosítása. Kérjük, erre vonatkozó igényedet jelezd a pályázatodban.
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