
Feladatok: 

•  Villamos hibakeresések kivitelezése és koordinálása
•  Tervszerű villamos karbantartások és javítási munkák végzése és felügyelete
•  Tanácsadás és műszaki segítség munkatársak részére villamossági kérdésben
•  Jegyzőkönyvek készítése az elvégzett munkáról (elsősorban angol nyelven)

Elvárások:

•  Villamosmérnöki végzettség
•  Legalább 2 – 3 éves tapasztalat elektromos hibakeresésben, karbantartásban / szervizelésben 

villamos rendszerekben / gépekben
•  0,4kV rendszerek ismerete
•  Középfeszültségű kapcsolóberendezések és azok villamos védelmeinek gyakorlati, illetve elméle-

ti ismeretei VAGY
•  Középfeszültségű gépek (generátorok, transzformátorok) villamos védelmi ismeretei, gerjesztés 

szabalyzás ismeretei VAGY
•  Középfeszültségű villamos védelmek tesztelése, felülvizsgálata, kiváltó típusok kiválasztása és 

azoknak a rendszerbe illesztése
•  Társalgási szintű angol nyelvtudás szóban és írásban
•  Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
•  „B” kategóriás jogosítvány
•  Utazási hajlandóság- külföldre is

Munkavégzés helye:

•  Budaörsön, országszerte, alkalmanként világszerte

Amit kínálunk: 

•  Versenyképes fizetés
•  Fejlődési és előrelépési lehetőség
•  Ingyenes nyelvtanulási lehetőség
•  Hosszútávú munkalehetőség
•  Változatos munkakörnyezet

VILLAMOS SZERVIZMÉRNÖK
/ FS ENGINEER E&A

Jelentkezés módja:

Ha a fenti ajánlatunk elnyerte tetszésed és szakmai kihívásnak érzed, kérjük, küldd el magyar és 
angol nyelvű szakmai önéletrajzod az alábbi e-mail címre: hr.whu@wartsila.com.



KARRIER – HATÁROK NÉLKÜL

A Wärtsilä 1834 óta működő finn tulajdonú multinacionális 
cég, mely a világ 70 országában 200 helyen képviselte-
ti magát, és kb. 18 000 alkalmazottal dolgozik világszerte. 
Magyarországon 2003 óta van jelen és azóta folyamatosan 
növekszik. Budaörsi központunkban illetve romániai telep-
helyünkön dolgozó, jelenlegi 80 fős munkavállalói létszá-
munkat folyamatosan bővítjük.

A Wärtsilä komoly hangsúlyt fektet a digitalizációra, techno-
lógiáinak folyamatos fejlesztésére, és elhivatott abban, hogy 
a hajózás és ökoszisztéma terén kínált okosmegoldásainak 
piacvezető szerepét hosszú távon megőrizze. 

CÉGÜNK TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

A cégcsoport által gyártott hajómotorok, hajtóművek, erő-
művi dízel és gázmotorok teljes élettartamát lefedő szer-
vizszolgáltatás. 

AKIKET KERESÜNK 
Olyan szakemberek jelentkezését várjuk, akik nem irodai munkára vágynak, hanem inkább a gyakorlati kihí-
vásokat keresik, vállalva az ezzel járó utazást. Nem tervrajzokat készítenek, hanem a gépek mellett végzik 
a munkájukat külső helyszíneken, országhatáron belül és azon túl.

AMIT KÍNÁLUNK 

Munkavállalóinknak hosszú távú, tervezhető jövőképet biztosítunk. Mérnökeink és szerelőink külföldi hely-
színeken, szervezett gyakorlat-orientált tréningeken sajátíthatják el a speciális elméleti és gyakorlati isme-
reteket. Az elméleti oktatás megalapozza a tudást, de munkatársaink igazán a gyakorlatban ismerhetik 
meg a motorok rejtelmeit, illetve szerezhetnek gyakorlati munkatapasztalatot az egyéb ipari berendezések-
hez, mely által sikeres szakemberekké válhatnak. 

Kiemelten kezeljük a jövő szakembereinek képzését is, így gyakorlati lehetőséget biztosítunk az egyetemi 
hallgatók részére. Több olyan kollégával büszkélkedhetünk, akik gyakornokként kezdték nálunk pályafu-
tásukat, majd csapatunk állandó tagjai lettek és napjainkban már a nemzetközi mezőnyben is megállják 
a helyüket, nemzetközi szakmai elismerést elérve.

ELVÁRÁSAINK 

Rugalmasság térben és időben, gyakorlatiasság, összetett mérnöki szemlélet, tanulási készség, angol 
nyelvtudás. 

Mit is jelent ez? Alapvető a mobilitás, mert előfordulhat, hogy másnap már egy 1000 km-re lévő erőműben 
vagy éppen egy tengerjáró hajón kell megtalálni a probléma forrását. Szervizmérnökeink magas műszaki 
színvonalú és nagy értékű gépek üzembentartásáért felelnek, ideértve a kötelező szervizek elvégzését, mo-
tordiagnosztikát, a motorvezérlés finombeállítását, illetve az eseti hibaelhárítást is. Alkalmanként egyedül, 
de jellemzően egy képzett technikusokból álló, multinacionális csapat tagjaként dolgoznak.


