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MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÓ ZRT. 

A MAVIR ZRt. (MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÓ ZRT.) 

 

Villamosenergia-rendszer 

üzemirányítás előkészítő mérnök  
 

munkatársat keres 

 
Építsd, tervezd velünk az egyre zöldebb jövőt! – Pályakezdőket is várunk! 

 

A MAVIR feladata, hogy a villamosenergiát az erőművekből, a kereskedőkön keresztül 

eljuttassa a fogyasztókhoz, gondoskodjon róla, hogy a megfelelő mennyiségű- és 

minőségű energia mindig rendelkezésre álljon. Változó energetikai és piaci 

körülmények között, Mi a jövő kihívásaira keressük a választ!  

 
FELADATOK, AMIK VÁRNAK RÁD: 

 

• Üzemelőkészítés – Az erőművek- és a teljes villamosenergia hálózat várható 

üzemállapotának tervezése, vizsgálata. Az üzemelőkészítői csapatunk adja az 

„intinert” a rendszerirányítók kezébe 

• Terhelés- és teljesítőképesség rövid távú tervezése 

• A magyar villamosenergia rendszer karbantartási terveinek összehangolása – A 

feladat egy olyan terv létrehozása, amely biztosítja, hogy a karbantartás miatt 

kieső elemek (erőmű vagy hálózati szakasz) hiányában is biztonságosan 

üzemeljen a rendszer  

• Rendszerszintű szolgáltatások tervezése – Meg kell tervezni, hogy extra 

energiaigény esetén, melyik erőműből milyen feltételekkel tudnak energiát 

igénybe venni a rendszerirányító mérnökök 

• A villamosenergia-rendszer biztonságos működtetéséhez kapcsolódó 

hálózatszámítások elvégzése  

• Határon keresztül történő villamosenergia szállításhoz szükséges átviteli 

kapacitások meghatározása 

• Üzemértékelés – A villamosenergia-rendszer üzemében történő események 

kiértékelése, következtetések levonása, fejlesztési javaslatok kidolgozása 

• Napi szintű egyeztetés a szomszédos rendszerirányítókkal 

• Az energiapiac megújulását támogató fejlesztési projektekben való részvétel – 

innovatív mérnök gondolkodást igénylő feladat 

• Hazai és nemzetközi munkacsoportokban való részvétel – ahol együtt 

dolgozhatsz a szakma európai legjobbjaival, képviselve az érdekeinket szakértői 

szinten 

 

AMIRE SZÜKSÉGED LESZ A JELENTKEZÉSHEZ: 

• Felsőfokú műszaki végzettség – A gondolkodásmódon és hozzáálláson lesz a 

fókusz az kiválasztásnál. 

• Legalább aktív társalgási szintű angol nyelvismeret – napi szinten használod majd 

• beosztás szerinti 12 órás, kizárólag nappalos munkarend vállalása - cserébe 

lesznek hétköznapokra eső szabadnapjaid, és 8 órás munkanapjaid is 

 

AKKOR FOGOD JÓL ÉREZNI MAGAD NÁLUNK, HA 

• Rendszerszemléletű gondolkodásmód és ügyfélorientált szemlélet 

• Szeretsz csapatban dolgozni, erősséged a kommunikáció és jó probléma megoldó 

vagy. 

http://www.mavir.hu/
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• Képes vagy meglévő szabályrendszerben, szakmai tudásra alapozott gyors döntést 

hozni és ezért felelősséget vállalni 

• Szívesen részt veszel fejlesztési projektekben és rendelkezel az ehhez szükséges 

szervezési készségekkel 

• Szeretnél folyamatosan fejlődni és gyorsan tanulsz 
 

A KIVÁLASZTÁSNÁL ELŐNYT JELENT: 

• Erősáramú villamosmérnök végzettség 

• Villamosenergia-iparági ismeretek 

• Makró programozásban való jártasság (VBA, Python). 

 

AMIT KÍNÁLUNK:  

• Stabil, hosszútávú munkalehetőség egy biztos lábakon álló iparágban 

• Dinamikus, kihívásokkal teli operatív feladatok nagyobb szabadságfok mellett 

• Szakmailag nagy tudású, nyílt és támogató csapat részese lehetsz, 

• Munka/magánélet egyensúly 

• Hibrid munkavégzés: irodánkban vagy akár otthonról is dolgozhatsz abban az 

időben, amikor nem vagy műszakba beosztva 

• Versenyképes alapbér mellett ösztönző teljesítménybónusz rendszer és széleskörű 

béren kívüli juttatások (13. havi fizetés, cafeteria, Medicover egészségbiztosítási 

csomag, áramdíj kedvezmény, céges telefon magán használatra is, stb.) 

• Önfejlesztési lehetőség a szakmai képzéseken túlmutatóan is  

• Ha szeretsz sportolni, a MAVIR Sport Egyesület számos lehetőséget kínál 

(vitorlázás, sí, fallabda és még sok minden más) 

 

Az álláshirdetésre a karrier@mavir.hu email címen (Tárgy: 

“RVO_Üzemelőkészítő”) várjuk jelentkezésedet 2022. január 11-ig, fényképes 

önéletrajzzal, motivációs levéllel és bérigény megjelölésével. 

 

A MAVIR ZRt. Toborzással és kiválasztással kapcsolatos adatkezelési 

tájékoztatója a MAVIR ZRt. honlapjának adatvédelem aloldalán található 

(https://www.mavir.hu/web/adatvedelem). 
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