
 
 
 

 
A leendő munkatárs feladatai: 

 Közreműködik a társaság infokommunikációs (ICT), információtechnológiai (IT)  

     stratégia kidolgozásában, a megvalósítás koordinálásában és visszamérésében.  

 Közreműködik az infokommunikációs és információtechnológiai rendszerekre vonatkozó  

     sztenderdek kidolgozásában, a technológia tipizálásában. 

 Feladata a társaság üzleti és funkcionális folyamatainak IT és ICT szempontú, rendszereket  

     érintő felmérése, informatikai támogatásuk megtervezése, a szükséges informatikai  

     eljárások kidolgozása, új informatikai rendszerek megtervezése, kidolgozása és bevezetése. 

 Elvégzi a társaság üzleti és funkcionális folyamatainak racionalizálása érdekében IT és  

     ICT megoldások keresését, megvalósításuk projektszintű kezelését. 

 Feladata a komplex, integrált IT és ICT megoldások kidolgozása, bevezetése, külső fél által  

     fejlesztett „dobozos" alkalmazások implementálása és üzemeltetése. 

 Ellátja az IT projektek, valamint komplex projektek IT feladatrészeinek tervezését, vezetését  

     és megvalósítását. 

 Közreműködik a minőségirányítási és energiairányítási rendszerek működtetésében. 

 Feladata az iparági gyakorlatok, új információtechnológiai megoldások, trendek,  

     technológiák folyamatos figyelemmel kísérése, követése, megismerése, vizsgálata. 

 Elvégzi az informatikai infrastruktúra szolgáltatás-folytonosság, rendelkezésre állás  

     felügyeletét a végponti eszköz üzemeltetési elemek tekintetében.  

 Közreműködik az új fejlesztések megvalósíthatóságának, működő rendszerekhez  

     való kapcsolódásának felülvizsgálatában, a munkaállomások és irodatechnológia  

     rendszerek tekintetében, a fejlesztési csoporttal szorosan együttműködve. 

 Elvégzi az infokommunikációs infrastruktúra felügyeletét a rendelkezésre állás fenntartásával  

     és a szolgáltatás naplózásával a végponti eszköz üzemeltetési infrastruktúra elemek tekintetében. 

 Elvégzi a végponti elemek (laptop, pc, nyomtató, perifériák, mobil eszközök)  

     üzemeltetését, karbantartását, telepítését beleértve az alap működés biztosításához  

     szükséges szoftverelemeket (firmware, operációs rendszerek, irodai programcsomagok). 

 Elvégzi a műszaki szakterülethez tartozó IT célgépek üzemeltetését, a forgalmi  

     szakterületen alkalmazott vezérlő PC-k karbantartását. 

 Közreműködik a társaság információtechnológiai eszközökre kiterjedő  

     hardvernyilvántartás vezetésében, naprakészen tartásában. 

 
 
 
 

     Végponti eszköz üzemeltetési szakértő 

 



 
 
 
A munkakör betöltéséhez szükséges: 
állami szakirányú felsőfokú végzettség – diploma. 
 
Egyéb követelmények: 

 szakmában legalább 1 év gyakorlat, 

 MS Office felhasználói szintű ismerete. 

 
Előnyt jelent: 
integrált vállalatirányítási rendszer ismerete. 

 

A munkavégzés helye: 

Budapest. 

 
A munkaviszony időtartama: 

határozatlan idejű munkaviszony. 
 

A munkaviszony típusa: 

teljes munkaidő. 
 

A munkakör betölthető: 

a jelentkezés elbírálását követően azonnal. 
 

Amit nyújtunk: 

 stabil vállalati háttér,  

 100%-ban bejelentett munkaviszony,  

 kedvezményes utazási lehetőség, családtagok részére is. 

 
Jelentkezés módja: 

A jelentkezést részletes (fényképpel ellátott) szakmai önéletrajz beküldésével,  
„Végponti eszköz üzemeltetési szakértő Budapest” tárgy megjelölésével  

2020. október 1-ig az allas@volanbusz.hu e-mail címen lehet beadni. 

 
További információ: +36 1 465 5711. 

 
 

Adatvédelmi tájékoztató: http://www.volanbusz.hu/hu/adatvedelem  
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