
Munkatársat keresünk építőiparon belüli teljes munkaidős statikus szerkesztői, tervezői feladatok 
ellátására. 

Feladatkör: 

Kiviteli tervek készítése, egyrészt előregyártott vasbeton szerkezetek gyártmányterveinek és 
összeállítási tervének statikai szerkesztése, számítása, másrészt monolit szerkezetek terveinek és 
annak részletrajzainak elkészítése. Változatos projektek, jellemzően nagyméretű épületek. 

Elvárások: 

• Építőmérnöki végzettség (BSc v. MSc) 

• Felhasználói szintű AutoCAD (min.2017) kezelés 

• Angol nyelvtudás (társalgási szint) 

• Valamely végeselem program felhasználói szintű ismerete 

Előnyök: 

• Jó problémamegoldó képesség 

• Önálló munkavégzés 

• Rendszer szintű gondolkodás 

• Jártasság a kivitelezési és szerkesztői problémák megoldásában 

Amit kínálunk: 

• Kiemelt jövedelem + juttatások 

• Teljesítmény arányos elszámolás 

• Utazási támogatás 

• Rugalmas munkaidő 

• Modern és barátságos munkakörnyezet 

• Fiatal kollégák, remek hangulat 

Munkavégzés helye: 

Budapest VII. kerület, Astoria M2 megállótól 3 percre. 

Megjegyzés: 

Fiatal pályakezdő mérnökök jelentkezését is várjuk, akik képesek felelősségteljes, kreatív 
csapatmunkára. 

Az önéletrajzokat elektronikus formában várjuk fizetési igény megjelölésével, rövid, akár pár soros 

motivációs üzenethez csatolva az alábbi e-mail címre: 

  
e-mail:   nzdesign@nzdesign.hu 
weblap: www.nzdesign.hu/ www.nzdesign.eu 
 
ügyvezető:  Nádasdi Zoltán 
irodavezetők: Zsilinszki Mónika, Tassi Erika 
céginfó: http://ceginformacio.creditreform.hu/cr9316487684  
  http://www.ceginfo.hu/ceg/nz-design-kft-949369.html 
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