
 
 
 

 
 
 

A VOLÁNBUSZ ZRT.  

felvételt hirdet  
 

INFRASTRUKTÚRA FENNTARTÁSI CSOPORTVEZETŐ 

munkakör betöltésére 
 

A leendő munkatárs feladatai:  

 Az infrastruktúra fenntartási csoport munkaszervezetének, tevékenységének, 
gazdálkodásának irányítása, a munkavégzés ellenőrzése, a szolgáltatási színvonal és a 
működési hatékonyság biztosítása, 

 A társaság forgalmi és műszaki üzemeihez tartozó létesítményekben az ingatlanok 
üzemeltetéséhez szükséges feltételek biztosítása, az operatív hiba- és zavar elhárítási 
igények fogadása, azonnali intézkedések megtétele a hibák elhárítására, 

 Az infrastruktúra berendezések működtetésével összefüggő műszaki felügyelet, 
üzemeltetés, tervezett és eseti karbantartás, valamint üzemzavar- és hibaelhárítás ellátása, 

 Az infrastruktúra fenntartása érdekében az Infrastruktúrafenntartási üzem által jóváhagyott 
kisértékű beszerzések szabályok szerinti végzése, elszámolása, 

 Gondozási tevékenységek biztosítása: takarítás, kommunális hulladékkezelés, rovar – 
rágcsáló irtás, síkosság mentesítés stb., 

 A bérleti szerződésekben rögzített bérlői kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése 
érdekében az ingatlanbérlőkkel való kapcsolattartás, a közüzemek ellenőrzése, 
észrevételek jelentése az Vagyongazdálkodás szervezete felé, 

 Az infrastruktúra állagával, használatával kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátása, a 
használatban bekövetkezett változások (pl.: állagváltozás, elbirtoklás, illegális 
szemétlerakás, jogcím nélküli használat stb.) jelzése az érintett Vagyongazdálkodási 
szervezet vagy az Infrastruktúrafenntartási Üzem részére, 

 Közreműködés infrastruktúra bérbeadásának lebonyolításánál, előkészítésénél, 

 Beruházási és felújítási, valamint külső karbantartási munka esetén a munkaterület 
biztosítása és visszavétele, 

 A munkát végzők tevékenységének irányítása és ellenőrzése, a munkaterületre történő 
szállítások koordinálása, 

 Folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a területileg illetékes Forgalmi és Jármű 
fenntartási üzemmel. 

 
 
 

Infrastruktúra fenntartási csoportvezető 
 



 
 
Elvárás a jelentkezővel szemben: 

Felsőfokú szakirányú végzettség, 
Legalább 3 év hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat, 
 

Előnyt jelent:  
Tevékenységi körhöz tartozó SAP MM modul ismerete. 

 
A munkavégzés helye: 

Fót. 
 
A munkaidő típusa: 

Teljes munkaidő. 
 
 
Amit nyújtunk:  

 stabil vállalati háttér, 

 100%-ban bejelentett munkaviszony, 

 munkavállalók részére ingyenes utazási lehetőség a társaság járatain. 

 
Jelentkezés módja: 

A jelentkezést a csatolt dokumentum kitöltésével, valamint az „Infrastruktúra fenntartási 
csoportvezető Fót” pozíció megjelölésével az allas@volanbusz.hu e-mail címre  

2020. május 30-ig várjuk. 
 

További információ: +36 1 465 5711. 
 

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

 
 

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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