
 
 
 

 
 

Feladata: 

 Munkáját havi vezénylés alapján, szolgálatra kész állapotban teljesíti. 

 Szúrópróbaszerűen ellenőrzi az autóbusz-állomási, végállomási, megállóhelyi technológiák betartását, 
valamint az autóbuszvezetők feladatvégzését (szolgáltatói magatartás, egyenruha, menetrend 
betartása, stb.). 

 Közreműködik és segítséget nyújt a menetrendszerinti közlekedésben felmerülő rendkívüli események 
feltárásában, helyszíni vizsgálatot végez. Rendkívüli események esetén egyeztet a régiós forgalmi 
diszpécser szolgálattal, a forgalmi üzemvezetővel. 

 A hatályos jogszabályok és a Társaság szabályzatait figyelembe véve ellátja a rendkívüli események, 
balesetek helyszínén a társaság képviseletét. A helyszínelés során jegyzőkönyvet vesz fel, 
fényképfelvételeket készít a baleset körülményeinek dokumentálására, szükség esetén helyszínrajzot 
vesz fel. Együttműködik a rendőrséggel, operatív forgalomirányítási intézkedéseket hajt végre, 
tájékoztatja a régiós diszpécsert a helyszínen tapasztaltakról, szükség esetén javasolja a társasági 
műszaki szakértő kirendelését. 

 A balesetek megelőzése érdekében forgalombiztonsági ellenőrzéseket tart a Társaság szolgálati 
helyein, autóbuszain. 

 Szúrópróbaszerű ittasság vizsgálatot végez a vonatkozó belső utasításoknak megfelelően. 

 Az okmányokat és bizonylatokat az előírásoknak megfelelően köteles kitölteni, nyilvántartásokat 
naprakészen vezetni, a bizonylati fegyelmet betartani. 

 Közreműködik eseti utasszámlálási és utastájékoztatási feladatok elvégzésében. 
 

 
Amit nyújtunk: 

 

 stabil háttérrel rendelkező vállalatnál hosszú távú munkalehetőség,   

 100%-ban bejelentett munkaviszony,  

 kedvezményes utazási lehetőségek családtagok részére is,  

 szakmai fejlődés biztosítása, új technológiák megismertetése,  

 professzionális, megbízható csapat,  

 egyedi erkölcsi-, anyagi elismerés 

 cafeteria juttatás 

 
 A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: 

állami középiskolai végzettség- érettségi 

A munkaidő típusa: 

teljes munkaidő. 

    Forgalomfelügyeleti és zavarelhárító munkatárs (Székesfehérvár) 



 
 

A munkaviszony időtartama: 

határozatlan 
 

A munkakör betölthető: 

a jelentkezés elbírálását követően azonnal. 
 

Jelentkezési mód:   

 Visszalépés után kattints a „Jelentkezem” gombra!   

 A jelentkezést részletes (fényképpel ellátott) szakmai önéletrajz beküldésével 
,„forgalomfelügyelet és zavarelhárító munkatárs Székesfehérvár” tárgy megjelölésével az 
allas.fejer@volanbusz.hu e-mail címen lehet beadni 

 
 

Jelentkezését megelőzően a következő linken legyen szíves olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat: 
http://www.volanbusz.hu/hu/adatvedelem 

 Köszönjük! 
 
 
 

Tájékoztatás a rendkívüli helyzet miatti eljárásról:   
Társaságunk a koronavírus-járvány miatti rendkívüli helyzetre tekintettel – az országos  járványügyi 
intézkedések messzemenő figyelembevételével – a kiválasztási folyamat során  igyekszik minimalizálni a 
személyes kontaktust, ezért a telefonon történő interjúztatást, ill. videókommunikációs eszközök 
igénybevételét részesíti előnyben 
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