16.

ELMŰ-ÉMÁSZ
Cégnév: ÉMÁSZ Nyrt.

STAND
Tevékenységi terület: villamosenergia ipar

Székhely: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.

Több mint 2,2 millió ügyfél villamosenergia ellátását biztosítjuk, több mint 120 éve szolgáljuk fogyasztóinkat. Országszerte a vállalkozások
partnerei vagyunk gázszolgáltatásban is, az e-mobility keretében pedig elektromos töltőoszlopokat telepítünk országszerte.
Az ELMŰ-ÉMÁSZ – Magyarország meghatározó energetikai vállalatcsoportjaként – kiemelkedő felelősséggel bír az energia hatékony
felhasználását elősegítő, tudatos viselkedés kialakításáért és a hatékony új technológiák elterjesztéséért. Ezért, példát mutatva, törekszünk
arra, hogy saját energiafelhasználásunkat a legkorszerűbb módszerek alkalmazásával a szükséges minimális szintre szorítsuk, megszerzett
tudásunkat és tapasztalatainkat fogyasztóink részére is átadjuk. Így tudunk közvetlenül és közvetve tevőlegesen is hozzájárulni az élhető hazai
és európai környezet fenntartásához. Az ELMŰ-ÉMÁSZ küldetéseként környezetbarát, megfizethető és megnyugtatóan biztonságos villamosenergia szolgáltatást nyújtunk fogyasztóinknak. Ezt a kor színvonalának és elvárásainak megfelelő innovatív megoldások alkalmazásával
valósítjuk meg, miközben hangsúlyt fektetünk munkatársaink és partnereink bizalmának, elégedettségének elnyerésére.

Milyen területeken kínál állást: műszaki, konkrétan: villamosenergia mérnöki, tervezés, ügyfélszolgálat

Szakmai elvárások: villamosenergia mérnöki végzettség
Szükséges nyelvtudás és szintje: angol társalgási szint
Hogyan történik az állásra jelentkezés: energiakarrier.hu
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
magyar önéletrajz
Kiválasztási rendszerük elemei:
interjú, teszt

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.
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Béren kívüli juttatások: családi rendezvények,
egészségpénztár-hozzájárulás, Erzsébet-utalvány, étkezési hozzájárulás, iskolakezdési támogatás, képzési támogatás, közlekedés
támogatása, nyugdíjszolgáltató-hozzájárulás, sportolás támogatása,
Széchenyi Pihenő Kártya
Karrier- és egyéb lehetőségek:
saját képzési rendszer, továbbképzés
Lehetőségek alsóbb éveseknek:
diplomamunka-írás, szakmai gyakorlat, diákfoglalkoztatás

Web: energiakarrier.hu

KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

Csatlakozz Te is
az ELMŰ-ÉMÁSZ
csapatához!

Amit mindenki tud rólunk:
• Több mint 2,2 millió ügyfél
villamos energia ellátását
biztosítjuk
• Több mint 120 éve szolgáljuk
fogyasztóinkat
• Országszerte a vállalkozások
partnerei vagyunk gáz
szolgáltatásban is
• Az emobility keretében
elektromos töltőoszlopokat
telepítünk országszerte

Ami újdonság lehet:
• Az innovatív energia meg
oldások jegyében működünk,
az Innogy csoport részeként
• Szívügyünk a zöld energia:
kínálatunkban napelemes
rendszerek is szerepelnek
• 46 ezer kmnyi villamos
hálózatot üzemeltetünk

Hol tart most a karriered?
• Mindig érdekelt az energetikai
hálózatok üzemeltetése?
– Tanközpontunkban
villanyszerelő válhat belőled
• Most végeztél az egyetemen? –
Kollégáink szívesen támogatnak
a karriered kezdetén
• Néhány éves tapasztalatod
van? – Mi segítünk a
továbbfejlődésben
• Tapasztalt szakember vagy? –
Mi értékeljük a szaktudásodat

Hogyan tudsz jelentkezni hozzánk?
www.energiakarrier.hu
Sikeres regisztrációt követően várjuk önéletrajzodat!

