
 
 
Tisztelt Érdeklődő! 
 
A Tiszavíz Vízerőmű Kft. a magyar villamosenergia rendszerhez csatlakozó, a Tisza folyón 
évtizedekkel ezelőtt létesített vízerőműveket működteti. Mind a Kiskörei Vízerőműben, mind 
a Tiszalöki Vízerőműben az üzemviteli személyzet kezeli a megújuló vízenergia hasznosítását 
biztosító energetikai berendezéseket, valamint a nagy- és középfeszültségű kapcsolóállomási 
mezőket is.  
 
A Tiszavíz Vízerőmű Kft. jelenleg a Tiszalöki Vízerőművébe keres munkatársakat 

ügyeletes villanyszerelő  
munkakörbe. 
Feladatok: 

• műszakváltáskor a berendezések állapotára, az üzemmenetre és javításokra vonatkozó 
tájékoztatások, rendelkezések, a közös megőrzésű eszközök és a földelő-rövidrezáró 
eszközök átadása, átvétele, 

• a munkaterület berendezéseinek üzem közben történő folyamatos vizsgálata, 
előforduló kisebb javítások elvégzése, 

• részvétel a helyszíni kapcsolási műveletek végrehajtásánál, 
• elrendelt javítási feladatok elvégzése, 
• üzemzavar megelőzés-, ill. elhárítás érdekében tevékeny közreműködés,  
• karbantartásra átadandó munkaterület feszültségmentesítése és elhatárolása, 
• szerelési felügyelet ellátása, 
• előírt naplózási és jelentési kötelezettség teljesítése, szükség esetén berendezés-kezelői 

feladatok ellátása. 
 
Elvárások: 

• legalább erősáramú villanyszerelő szakmunkás végzettség, 
• pontos, precíz, munkavégzés. 

 
Előnyt jelent: 

• iparági tapasztalat. 
 
Amit kínálunk: 

• szakmai fejlődés, 
• megbízható jövedelem, 
• béren kívüli és egyéb juttatások a Kollektív Szerződés szerint. 

 
A munkavégzés helye: Tiszalöki Vízerőmű, 4450 Tiszalök 

• a napi munkaidő 11,5 óra megszakítás nélküli, váltóműszakos munkarendben,  
• a munkaideje négy hónap átlagában kell megfeleljen a törvényes munkaidő hosszának. 

 
Kérjük, hogy jelentkezéséhez a magyar nyelvű önéletrajzát is szíveskedjen megküldeni! 
 
Jelentkezésével Ön hozzájárul, hogy a jelentkezésének elbírálása érdekében az ehhez 
szükséges adatokat a Tiszavíz Vízerőmű Kft., mint adatkezelő a www.tiszavizvizeromu.hu  
honlap Közérdekű adatok lapjának II/2. pontjában közzétett Adatkezelési Tájékoztatójában 
foglaltaknak megfelelően kezelje. 

http://karrier.mvm.hu/hu/technikai-menupontok/karrier/Lapok/allasajanlatadatlap.aspx?JobAdvertisementId=726
http://karrier.mvm.hu/hu/technikai-menupontok/karrier/Lapok/allasajanlatadatlap.aspx?JobAdvertisementId=726
http://www.tiszavizvizeromu.hu/
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