
 
 
 

 

 
A leendő munkatárs feladatai: 

 Az illetékes területen elvégzi a létesítményekben, gépjárműveken elhelyezett tűzoltó  
           készülékek negyedéves ellenőrzését, alapkarbantartását. 

 Tűzoltó készülékek meghibásodása esetén szükséges javítások, cserék  
           elvégzéséről, elvégeztetéséről gondoskodik. 

 A közép és teljes javításra váró tűzoltó készülékeket cseréli, majd az összegyűjtött  
           készülékeket átadja a javítást végző cégnek. 

 A karbantartott tűzoltó készülékekre karbantartási címkét és OKF azonosító jelet  
           tesz a hitelesítés érdekében. 

 A leadott, elhasznált, meghibásodott tűzoltó készülékeket szükség esetén javításáról,  
           cserék elvégzéséről, elvégeztetéséről gondoskodik, a rossz készülékeket tovább adja  
           a szerződésben álló cégnek. 

 A felülvizsgált tűzoltó készülékeket azok folyamatos használhatóságáról és működő  
           képességről gondoskodik, ellenőrzi. 

 Gondoskodik az illetékességi területén a tűzi-víz hálózat előírás szerinti  
           időszakos felülvizsgálatáról. 

 A felülvizsgált tűzcsapokat, tűzi-víz tárolókat, tűzcsap szekrényeket ellenőrzési jeggyel lát el  
           és egyértelműen érvényesíti. 

 A tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét  
           rendszeresen ellenőrzi. 

 A tűzcsap szekrények tartozékait és a felszerelését meglétét ellenőrzi. 

 Gondoskodik a tűzcsapok szerelvényeinek időszakos felülvizsgálatáról, nyomás próbájáról. 

 A karbantartott tűzoltó készülékekről és a tűzi-víz hálózatról rendszeres nyilvántartást  
           készít, aláírásával hitelesíti és elérhetővé teszi azt. 

 Rendszeresen és folyamatosan ellenőrzi a tűzoltó készülékek, és tűzoltó  
           vízforrások használhatóságának érvényességi idejét. 

 Rendszeresen és folyamatosan ellenőrzi, hogy a tűzvédelmi eszközök (tűzoltó  
           készülékek, tűzcsapok) rögzítettségét tárolását, valamint azt, hogy akadálymentesek  
           és hozzáférhetőek legyenek mindenki számára. 

 A karbantartásoknál ellenőrzi a tűzvédelmi eszközök piktogrammal történő jelölését  
           és láthatóságát, a hiányzó vagy sérült piktogramok pótlásáról gondoskodik. 

 
 
 
 

    Karbantartó (tűzoltó készülék ellenőrzésére) 

 



 
 
A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: 

 szakmunkás iskolai végzettség. 

 B kategóriás vezetői engedély megléte. 
 
Előnyt jelent az elbírálásnál: 

 felhasználói szintű számítógépes ismeretek, 

 tűzoltó készülékek karbantartását végzők tűzvédelmi szakvizsgája. 
 
A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye. 
 
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, „karbantartó Borsod” 

tárgy megjelölésével 2020. szeptember 25-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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