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Magasépítési generálkivitelezési projektjeink műszaki előkészítőjeként kulcsfontosságú
személy vagy a projekt- és építésvezetők számára. Az általad végzett munka alapján
kerülnek kiválasztásra a kivitelező vállalkozók és szállítók. Ha őszinte érdeklődésed van az
építőipari szakma iránt és átlátod az építési folyamatokat, akkor Téged keresünk!

Munkaidőd nagy részét a debreceni irodánkban töltöd, azonban az építkezéseinken
(Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) heti rendszerességgel szükséges a
jelenléted, melyhez alkalmanként céges személygépkocsit biztosítunk.

Feladatok:
• 500 mio Ft – több milliárd Ft értékű magasépítési projektek műszaki előkészítése, 

követése és lezárása
• kivitelezési munkák, munkarészek költségeinek meghatározása
• mennyiségfelmérések és -ellenőrzések készítése
• alvállalkozói, beszállítói ajánlatok bekérése, műszaki ellenőrzése, kiértékelése
• kapcsolattartás alvállalkozókkal, partnerekkel, megrendelővel

Elvárások:
• szakirányú középfokú végzettség (technikum)
• 3 év hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• alaposság
• önállóság
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (MS Office)
• nyitottság a folyamatos tanulásra, a digitális eszközök és munkamódszereink iránt
• B kategóriás jogosítvány
• ELŐNY: kivitelezésben szerzett tapasztalat
• ELŐNY: BIM ismeretek
• ELŐNY: idegennyelv ismeret (angol vagy német)

Amit kínálunk:
• versenyképes fizetés
• laptop, okostelefon
• gondoskodunk munkatársaink folyamatos képzéséről, szakmai fejlődéséről; saját 

szervezésű és külső tanfolyamaink minden dolgozónk számára rendelkezésre állnak
• a nagyvállalati biztos háttér és fejlődési lehetőségek mellett a régióközpontunkra 

jellemző nyitott és barátságos szervezeti kultúra kombinációjával fogsz találkozni

A STRABAG Magyarország cégcsoport országos lefedettséggel, hazánk minden
régiójában jelen van. Ezzel az adottsággal egyedülállóak vagyunk a magyar építőipari
cégek között. Tevékenységünk az építőipar teljes vertikumát felöleli, az alapanyag
bányászattól és gyártástól a magas-, mélyépítési és speciális mérnöki létesítmények
kivitelezéséig.

Ha fontos Neked a biztonság és a szakmai kihívásokkal teli munkavégzés, várjuk
jelentkezésedet!

Jelentkezés:
Tóth Andrea Anna
Gábor Dénes utca 2. INFOPARK D épület
1117 Budapest
Tel. +36 30 6770052
www.strabag.hu

vagy az alábbi QR kód beolvasásával:

A STRABAG Építőipari Zrt. magasépítési területre keres kollégát az alábbi pozíció betöltésére:

MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ


