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AZ IDÉN 10 DIPLOMÁS SZÁMÁRA KÍNÁLUNK MUNKALEHETŐSÉGET, EBBŐL 3 FRISSDIPLOMÁS.

Milyen pozíciókat kínálunk? (• F: csak frissdiplomás, T: csak tapasztalt, M: mindegy)

Pozíció Elvárt végzettség •

Business analyst GÉIK-BSc-Mérnökinformatikus M
Erősáramú mérnök GÉIK-BSc-Villamosmérnöki M
Szervezőmérnök MFK-MSc-Olaj- és gázmérnöki mesterszak M
Felszíni technológiai mérnök GÉIK-BSc-Gépészmérnöki M
IT infrastruktúra szakértő GÉIK-BSc-Mérnökinformatikus M

Teljes név: FGSZ Zrt.

Tevékenység: 
csővezetékes földgázszállítás

Székhely: Siófok, Tanácsház u. 5.

Foglalkoztatottak: közel 700 fő

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. a hazai földgázellátás meghatározó szereplője. 
A MOL tulajdonában lévő, siófoki székhelyű vállalat tulajdonolja és üzemelteti 
az ország területét behálózó nagynyomású, 5 889 km hosszú földgázszállító ve-
zetékrendszert. Szállítási rendszerüzemeltetői engedélye birtokában kizárólagos 
felelősségébe tartozik a hazai földgázrendszer összehangolt működtetése. Az 
FGSZ célja, hogy beruházásaival és fejlesztéseivel a lehető legnagyobb mértékben 
járuljon hozzá a hazai és regionális energiaellátás biztonságának növeléséhez.

KÖVETELMÉNYEK

Nyelvtudás: angol

Szakterület független kompetenciák: 
problémamegoldó képesség, 
rugalmasság, csapatmunka, agilis 
szemlélet, célorientáltság

JELENTKEZÉSI FOLYAMAT

A felvételi folyamat további lépései: 
online interjú

Kapcsolat

Név: Rátkainé Maximilián-Tóth Tímea HR vezető Tel.: 36 70 3738176 E-mail: mratkaine@fgsz.hu

JUTTATÁSOK, LEHETŐSÉGEK

Béren kívüli juttatások: közlekedés támogatása, képzési támogatás, családi 
rendezvények, járványügyi szűrővizsgálat, Széchenyi Pihenő Kártya, home 
office támogatás, iskolakezdési támogatás, egészségpénztár hozzájárulás, 
nyugdíjpénztár hozzájárulás, éves bruttó 700 000 Ft cafeteria

Karrier és egyéb lehetőségek: nyelvtanulás, belső tréningek, képzési lehetősé-
gek, modern, multinacionális munkakörnyezet

Lehetőségek alsóbb évesek számára: diplomamunka írás, ösztöndíj, kötelező 
és egyéb szakmai gyakorlat

Tervezd velünk a jövőd!
Csatlakozz hozzánk, építs hosszú távú karriert
egy különleges szakterületen!

Az FGSZ Zrt. – a Magyarországot behálózó nagynyomású földgázszállító 
vezetékrendszer tulajdonosaként és üzemeltetőjeként – kulcsszerepet tölt be 
hazánk és az egész kelet-közép-európai régió földgázellátásának 
biztonságában. Szolgáltatásaink a minőséget és megbízhatóságot jelentik 
partnereink számára, és ugyanezt kínáljuk munkatársainknak is – hosszú távú 
karriert egy nagy múltú és nagy jövő előtt álló vállalatnál.

További információk: www.fgsz.hu/karrier
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