
 
A VEPROIL Kft. több mint 15 éve működő, és megalakulása óta folyamatosan bővülő cég, mely elsődleges 
küldetésének tekinti, hogy szakértelmével támogassa ipari létesítmények üzemeltetőit a berendezések és 
technológiák biztonságos működtetésében. Budapesti (rákospalotai székhelyű) csapatunkhoz keresünk 

mérnököt – ipari biztonságtechnika 
területére. 

Hasonlóan a forgó gépek vagy feszültség alatti villamos eszközök biztonságához, az ipari robbanásbiztonság-technika közel 
200 éves múlttal bíró szabályzórendszer, számos jogszabály és szabvány szerinti mely megfelelő mérnöki tervezés, kivitelezés 
és méréssel igazolható felülvizsgálat együttes teljesülésével jelenti a megfelelő biztonságot. Bár a követelményrendszer 
történelmileg elsősorban a bányákban üzemelő gépek által okozott veszélyforrások azonosítására készült, napjainkban 
alapvetően és elsősorban az általános ipari környezetekben működő berendezések biztonságának fenntartása a fő cél. Egy 
ilyen környezet lehet akár egy festőüzem, egy polírozóműhely vagy egy lisztsiló is.  

Az elmúlt évek során többek között gyógyszergyárakban, vegyi üzemekben, mezőgazdásági feldolgozó telepeken és 
raktárakban végzett robbanásbiztonságtechnikai kockázatfelmérés, értékelés, felülvizsgálat, illetve egyéb mérnöki 
szolgáltatások és oktatások révén cégünk országosan elismert jelentős meghatározójává vált a potenciálisan 
robbanásveszélyes anyagot feldolgozó vagy ilyen környezetben üzemelő villamos és nem-villamos gépek 
biztonságtechnikájának. A szabályrendszerben egyértelműen megfogalmazott követelmények a felmérés, tervezés és 
ellenőrzés tevékenységekre önálló mérnöki kompetenciát jelentenek, melyre az üzemeltetőknek a legtöbb esetben nem áll 
rendelkezésre önálló erőforrásuk.  

Feladatok: 

• villamos eszközök, gépek biztonságtechnikai felülvizsgálata, ellenőrzése 

• mérési jegyzőkönyvek készítése 

• felülvizsgálati jegyzőkönyvek készítése 

• szabványossági eltérések szakszerű dokumentálása  

• kapcsolattartás a megrendelőkkel 

Elvárások: 

• egyetemi vagy főiskolai villamos- vagy gépészmérnök végzettség 

• a műszaki szabványok megértéséhez szükséges angol nyelvtudás 

• méréstechnikai ismeretek, mérőműszerek kezelésében való jártasság 

• munkavédelmi tudatosság 

• vonatkozó előírások folyamatos figyelemmel kísérése, ismerete 

• megbízható, önálló munkavégzés 

• szakmai továbbképzéseken való részvételi hajlandóság 

• felhasználói szintű számítógép ismeretek: MS Office 

• utazási hajlandóság 

• B kategóriás jogosítvány 

Előnyt jelent: 

• tűzvédelmi vagy egyéb munkavédelmi ismeret 

• hasonló munkakörben vagy termelési területen szerzett tapasztalat 

• munkavédelmi technikus, tűzvédelmi előadó vagy robbanásbiztos gépek kezelője OKJ végzettség  

Amit kínálunk: 

• versenyképes juttatás 

• cégautó, mobiltelefon, notebook 

• folyamatos szakmai fejlődés egy dinamikus, fiatal csapatban 

• hosszú távú perspektíva egy sikeres magyar cégben 
 

Fényképes önéletrajzokat a pozíció megjelölésével az allas@veproil.hu e-mail címre kérünk. 
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