MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft.
GEOFIZIKUS

Munkatársat keres
Cégünk Magyarországon és Közép-Európa országaiban a vasúti vágányok rendszeres diagnosztikai vizsgálatát
végzi mérővonatokkal és kézi mérőeszközökkel. A Pályaanyag-minősítő Osztály a pályákba beépítésre kerülő
sínek, aljak, leerősítések és egyéb vasúti felépítményi szakanyagok, minősítésével, valamint vasúti földművek
geofizikai módszerekkel történő vizsgálatával foglalkozik.
Feladatok
 Új – és meglévő vasúti pályák alépítményi szerkezeteinek, különféle geofizikai módszerekkel történő
vizsgálata, értékelése és minősítése önállóan, illetve szükség szerint külső geofizikus vizsgáló cégekkel
együttműködve.
 A munkáltató saját georadaros (GPR) mérőrendszerének szakszerű kezelési elsajátítása és a terepi
vizsgálatok alkalmával történő üzemeltetése, keletkezett nyers vizsgálati adatok (radarogramok)
kiértékelése és egyéb mérési információk átadása a megrendelő részére.
 Közreműködik a munkáltató által jövőben beszerezni kívánt alépítményvizsgáló – és mérő eszközökkel
kapcsolatos műszaki specifikációk kidolgozásában.
 A vasúti alépítményi szerkezetekkel összefüggésben nyert mérési eredményeket, adatokat dokumentálja,
az eredmények ismeretében a vonatkozó szabványoknak, utasításoknak és jogszabályoknak
megfelelően vizsgálati dokumentációt, illetve egyéb minőségügyi dokumentumot készít a megrendelő
részére.
 Közreműködik a vasúti alépítményi szerkezetekkel összefüggő új minősítési eljárások kidolgozásában,
dokumentálásában.
A munka jellemzően budapesti irodában végezhető, esetenkénti vidéki kiutazással, céges gépkocsival,
mérővonattal. Havi szinten egy-két alkalommal többnapos belföldi kiutazásra sor kerülhet.
Elvárások
 Egyetemi (MSc.) szintű geofizikus szakirányú végzettség,
 B kategóriás jogosítvány, aktív vezetési gyakorlattal,
 Surfer, AutoCad, QGis szoftverek felhasználói szintű ismerete,
 MS Office programok használatának ismerete,
 Telephelyen kívül, vasúti terepi körülmények között végzendő munka vállalása, ennek megfelelő
egészségi alkalmasság,
 Az angol nyelv legalább társalgási szintű (beszélt és írott) ismerete.
Amit kínálunk
 Bér megegyezés szerint,
 Alapbéren felül teljesítménytől függő plusz juttatás,
 Szép kártya juttatás (belépést követő teljes évtől),
 Lojalitás bónusz (év végi juttatás)
 Alapbér (bruttó) 4 %-a önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás,
 Egészségpénztár hozzájárulás nettó: 3 000,- Ft/hó (min. 2.000,- Ft egyéni tagdíj esetén),
 Vasúti menetkedvezmény (2. osztályon ingyenes utazásra jogosító),
 Külföldön töltött kiküldetési napok esetén euróban fizetett napidíj,
 Vidéki lakóhely esetén 86% munkába járási útiköltség térítés,
 Egész napos (24 órás) balesetbiztosítás,
 Fiatalos, lelkes csapatban való részvételi, illetve szakmai önmegvalósítási lehetőség.
Jelentkezés
 https://www.profession.hu/allas/geofizikus-mav-kfv-kft-2007010

