
 

  

 

 

 

 

Cégünk, az FCC Magyarország Kft. teljes körű hulladékgazdálkodási szolgáltatást nyújt 

partnerei számára – megtalálva az optimális megoldást ügyfelei egyedi igényeihez, 

ugyanakkor valamennyi jogszabályi előírást maradéktalanul betartva.    

Szakértelmünket és sikerünket mi sem bizonyítja jobban, minthogy 2021-ben immár 14. 

alkalommal ítélték a cégünk által képviselt márkának a Business Superbrands díjat, 

valamint mi vagyunk a hulladékgazdálkodási szektor egyetlen Energiahatékony Vállalat 

címmel rendelkező cége.  

Ambiciózus és precíz TERMELÉSI GYAKORNOK 

munkatársat keresünk, aki aktívan részt vállal aktuális projektjeink 

megvalósításában 

Téged keresünk, ha:  

 műszaki szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezel  

 haladó szinten használod a MS Office programokat  

 angol nyelvtudásod kommunikációképes 

 B kategóriás jogosítványt és vezetési tapasztalatot is szereztél már 

 előny, ha rendelkezel gépkezelő jogosítvánnyal  

 meg tudod oldani saját járművel a munkába járást Gyál külterületén található 

telephelyünkre  

 

Az alábbi feladatokkal telik majd egy napod nálunk: 

 részt veszel a tűzvédelmi dokumentációk aktualizálásában, a tűzvédelmi 

oktatások és gyakorlatok megszervezésében 

 a cégcsoporttal együttműködve segítesz a szükséges tűzvédelmi fejlesztések 

megvalósításában 



 közreműködsz szakterülethez tartozó energetikai dokumentációk 

monitorozásában és napra készen tartásában 

 aktívan támogatod a területet és az üzemegységeket az adminisztratív 

feladatok és döntés-előkészítő folyamatok elvégzésében 

 cserébe mi beavatunk az üzemegységek napi szintű működtetésének minden 

rejtelmébe 

 

Jól fogod magad érezni nálunk, ha:  

 szereted a kiszámítható munkaidőt, hogy csak akkor és csak addig kell 

dolgoznod, ami az előre kiadott munkaidő-beosztásodban szerepel  

 lényeges számodra, hogy bejelentett állásod legyen 

 nem bánod, hogy a munkába járásodhoz kilométerenként 15 Ft-tal 

hozzájárulunk   

 örülsz a SZÉP kártyára kapott juttatásnak 

 fontos számodra a jó hangulatú csapat, a családias légkör 

 szívesen részt veszel a céges rendezvényeinken, mint pl. a családi nap, horgász 

piknik, külföldi sportnap, foci bajnokság stb. 

 szereted a tiszta elvárásokat, amelyek mentén végezheted a feladataidat, és 

elvárod, hogy a munkáltatód is betartsa a szabályokat 

 örömmel képeznéd magad szakmailag 

 nem szeretnél állandóan váltani, hosszú távon egy munkahelyen képzeled el a 

jövődet 

 

Munkavégzés helye: Gyál külterülete, ahová az eljutás saját gépkocsival, 

biciklivel vagy motorral történik 

Hiszünk a hosszú távú kapcsolatokban, melyek együttműködésre és 

megbízhatóságra épülnek.  

Hiszünk a szakértelem fontosságában és az ezáltal biztosított minőség erejében.  

Hiszünk abban, hogy munkánkkal hozzájárulunk környezetünk védelméhez.  

Ha Te is hiszel ezekben, küldd el önéletrajzod a cv@fcc-group.hu e-mail címre, 

vagy a Jelentkezés gombra kattintva. 

 

 

Be part of the Future with us… 
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