
 
 

MÁV Zrt. 

 

https://zyntern.com/1795-mav-zrt 
 

 
 

 

Nyitott pozíciók: 

Pályakezdő villamosmérnök / gépészmérnök / közlekedésmérnök 

https://zyntern.com/job/9248-palyakezdo-villamosmernok-gepeszmernok-
kozlekedesmernok 

Pályakezdő villamos/mechatronikai/energetikai mérnök 

https://zyntern.com/job/9247-palyakezdo-villamosmechatronikaienergetikai-mernok 

Pályakezdő építőmérnök – Budapest 

https://zyntern.com/job/9244-palyakezdo-epitomernok-budapest 

Pályakezdő építőmérnök – Debrecen 

https://zyntern.com/job/9245-palyakezdo-epitomernok-debrecen 
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Bemutatkozás 

Tudod, mi mindennel foglalkozunk? 
  

A MÁV Zrt. a magyarországi közforgalmú vasúti pályahálózat nagy részének 
üzemeltetőjeként mintegy 7000 kilométernyi vasúti pálya és az ahhoz kapcsolódó 
infrastruktúra működtetéséről gondoskodik. Teljes körűen látja el az üzemeltetési, 
forgalomirányítási és karbantartási, valamint részben a felújítási feladatokat. 
  

Miért válassz minket? 
·       az ország egyik legnagyobb, folyamatosan fejlődő vállalatcsoportja vagyunk; 
·       számos szakterületen, országszerte kínálunk állásokat; 
·       munkatársaink szakmai fejlődését széles körű képzésekkel támogatjuk; 
·       pályakezdőként is csatlakozhatsz hozzánk; 
·       egyetemi tanulmányaid alatt szakmai gyakorlati, szakdolgozatírási, ösztöndíjas 
és duális képzési lehetőségekkel várunk; 
·       szakmai és vezetői karrierutak várnak rád; 
·       vállalatainknál rugalmas munkaidő-beosztást és otthoni munkavégzési 
lehetőséget (home office) biztosítunk; 
·       alapfizetésed mellé széleskörű juttatási csomagot, lojalitási juttatást évvégén, 
valamint utazási kedvezményt kínálunk. 
 
  
 

 
Közösségi és weboldal linkek: 
 
·       Weboldal: www.mavcsoport.hu 
·       Karrieroldal: www.mavcsoport.hu/karrier 
·       Programok egyetemistáknak: www.mavcsoport.hu/egyetemistaknak 
·       Facebook: https://www.facebook.com/mavcsoport/ 
·       Instagram: https://www.instagram.com/mavcsoport.hu/?hl=hu 
·       LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mav-csoport/ 
·       YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCcc8H-ND98GVF5OM5jJphWw 
 

Juttatások 

·       utazási kedvezmény (belföldön és egyes nemzetközi vasútvonalakon) 
·       SZÉP kártya juttatás (a hatályos belső szabályozás szerint)  
·       br. 350.000 Ft hűség bónusz év végén 
·       önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás 
·       önkéntes egészségpénztári hozzájárulás 

Felvételi folyamat 

Kiválasztási folyamatunk területenként, illetve szenioritástól függően eltérő. 
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Kiválasztás lépései: 
 
1.     A www.mavcsoport.hu/karrier oldalra beérkezett jelentkezések feldolgozása és 
az önéletrajzok értékelése.  
2.     Tesztírás (szakmai és/vagy kompetencia teszt) 
3.     Interjú vagy AC (Assessment Center) 
4.     Orvosi alkalmassági vizsgálat 
5.     Döntést követően értesítjük a jelöltet és megkapja az ajánlatot. 
 

Karrier lehetőségek 

-        egyetemi éveid alatt jelentkezhetsz hozzánk kötelező szakmai gyakorlatra és 
szakdolgozatírásra 
-        ösztöndíj program az egyetemi évek alatt 
-        pályakezdőként részt vehetsz Pályakezdő Diplomás Programunkban, ahol egy 
fiatal, dinamikus csapat tagja lehetsz  
-        hosszú távon szakmai és vezetői karrierutak várnak rád 
 

Mindennapjaink 

 

 

Iparág 
Járműipar, Építőmunka, HR és foglalkoztatás, Mérnökség, Szolgáltatóipar, 
Közlekedés, Utazás 

Alapítás éve: 1868 

http://www.mavcsoport.hu/karrier


10 000+ közötti alkalmazott 
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