
 

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló 

ingatlanok bérbeadásával és elidegenítésével, közterületek fenntartásával, a fizető parkolóhelyek 

üzemeltetésével, foglalkozik. 

Cégünk célja, hogy szolgáltatásainkat a lehető legjobb minőségben biztosítsuk a józsefvárosiak 

részére, ezzel is hozzájárulva Józsefváros fejlődéséhez és újjáépüléséhez. 

Új munkatársat keresünk a Műszaki divízió csapatába, 

MŰSZAKI REFERENS  

pozícióba. 

Ellátandó feladatok 

• A Cégünk érdekkörébe tartozó tervezési – épületvillamossági, statikai, építész, 
épületgépész, - tervezések teljes körű végzése. Hatósági, társhatósági eljárások 
előkészítése, kezdeményezése, bonyolítás segítése. 

• A jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott műszaki 
tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján az építés ellenőrzése, a kitűzés 
helyességének, szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok 
megtörténtének ellenőrzése. 

• A hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások valamint a 
szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése. 

• Az építési napló külön jogszabályban meghatározottak szerinti ellenőrzése, a bejegyzések 
és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése. 

• A műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos 
javaslatok megtétele az építtető részére. 

• Az átadás-átvételi eljárásban való részvétel. 
• Egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával 

összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése. 
• A beépített anyagok, szerkezetek és berendezések megfelelőség igazolása meglétének 

ellenőrzése. 
• A műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban. 

 

Az állás betöltésének feltételei 

• Felsőfokú építőmérnöki vagy építészmérnöki végzettség, 

• Műszaki ellenőri tapasztalat vagy hasonló munkakörben szerzett legalább 3-5 éves 
gyakorlat, 

• Informatikai alkalmazások (MS Office) felhasználói szintű ismerete, 

• Önálló, felelősségteljes munkavégzés, 

• Rugalmasság, megbízhatóság, pontosság. 

• 3 hónapnál nem régebbi Erkölcsi bizonyítvány 

 



 

Előnyt jelent 

• Építési hatósági területen szerzett gyakorlat, 
• Közigazgatásban szerzett tapasztalat, 
• Közbeszerzési végzettség és tapasztalat, 
• TERC költségvetési program alkalmazásszintű ismerete. 

 
 
Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű munkaszerződés, napi 8 órás munkaidőben 
 
A munkavégzés helye: Budapest, VIII. kerület 
 
A munkakör betöltésének lehetséges időpontja: elbírálást követően azonnal 
 
Fényképes szakmai önéletrajzát, fizetési igény megjelölésével a karrier@jgk.hu e-mail címre 
várjuk. 


