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Karrierlehetőség 
 

Építsen karriert egy emberi léptékű, nyugodt és szép városban!  

A Ceglédi Városfejlesztési Kft. jelöltet keres a következő munkakör betöltésére: 

 

Munkakör: 

Junior műszaki szakértő 

 

Munkavégzés központi helye: 

Cegléd 

 
Magunkról: 
 
A Ceglédi Városfejlesztési Kft. tulajdonosa Cegléd Város Önkormányzata. A cég egy erősen 
infrastruktúra fókuszú, alapvetően fejlesztési tevékenységeket ellátó, ugyanakkor a 21. század IT 
orientációját szem előtt tartó társaságként kezdte meg működését 2014-ben. Ám az 
infrastruktúrafejlesztési profil mellett egy a vállalkozások felé nyitott, őket aktívan segítő, szolgáltató 
önkormányzati cég jelenik meg, amely a gazdasági vonzóerőt határokon belül és túl is célzott 
kommunikációval segíti. Célunk, hogy az önkormányzat munkáját segítve Cegléd térségét a lakosság 
és a vállalkozások részére egyaránt minél élhetőbbé tegyük. 

Elvárt kompetenciák, ismeretek:  

• Felsőfokú műszaki végzettség a következő területek valamelyikén: építészmérnök, 
építőmérnök, tájépítész mérnök, gépészmérnök (épületgépészeti specializáció), útépítő 
mérnök, energetikai mérnök, környezetmérnök, útépítő mérnök vagy 

• Legalább 3 év műszaki szakterülethez kapcsolódó munkatapasztalat  

• Műszaki előkészítői gyakorlat (költségvetési előkészítéssel együtt) 

• MS Office, ArchiCAD/AutoCAD magabiztos felhasználói ismerete 

• TERC, ÉNGY ismerete 

• Tervrajzok magabiztos értelmezése, olvasása 

• Hajlandóság a tanulásra, fejlődésre  

• Képesség az önálló és a csapatmunkára egyaránt 

• Precizitás 

• Építőipari kivitelezési árak ismerete 
 

 

Előnyt jelent: 

• Építőipari kivitelezésben szerzett gyakorlat 

• Műszaki előkészítői gyakorlat (költségvetési előkészítéssel együtt) 
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• Építőipari valós kivitelezési árak ismerete 

• Helyismeret 

• Élő angol vagy német nyelvismeret 
 

Feladatok: 

• Helyszíni bejárások, mérések, szintezés, lehetséges műszaki megoldások feltérképezése a 
szenior munkatársak felügyeletével 

• Közműegyeztetés 

• Részvétel a beruházások hatósági engedélyeztetésében 

• Költségvetési kiírások elkészítése 

• Tervdokumentációk, költségvetési kiírások ellenőrzése, a piaci árnak való megfelelés 
ellenőrzése 

• Részvétel a beruházások műszaki koordinálásában 
 
 
Jelentkezés: 
Fénykép nélküli önéletrajzzal, nettó fizetési igény megjelölésével a szebeni.david@cegled.hu e-mail 
címen. Felhívjuk figyelmüket, hogy a kiválasztás során hátrányt jelentő szempont, ha egy jelölt 
érdekében harmadik személy a Ceglédi Városfejlesztési Kft. felé megkereséssel él, lobbizik vagy 
bármilyen nyomást gyakorol. Kérjük ezért, hogy saját érdekükben a protekció keresését mellőzzék. 
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