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Teljes név: MVM Csoport

Tevékenység: 
egyre bővülő portfóliónk lefedi a 
teljes magyar energetikai szektort

Székhely: országos

Foglalkoztatottak: több mint 18 000 fő

Az energia szakértői nálunk dolgoznak! Az MVM Csoport meghatározó szereplője 
a magyar energiarendszernek, sikeres és versenyképes tevékenységével fontos 
szerepet vállal az ország energiastratégiai céljainak megvalósításában. Az MVM 
Csoport egyre bővülő portfóliója lefedi a teljes magyar energetikai szektort. 
Kiegészítő szolgáltatásaival (pl. informatika, távközlés, pénzügyi és biztonsági 
szolgáltatások) felkészült az egyre összetettebb fogyasztói igények teljes körű, 
egy kézből történő kiszolgálására. Tanulmányaid mellé számos gyakorlati, munka 
és tanulási lehetőséget kínál az MVM Csoport!
További információk: mvm.karrierportal.hu

Kapcsolat

Web: mvm.karrierportal.hu  MVM Csoport és MVM Watt.s Up Gyakorlati Programok 
 mvm_watt.s_up  linkedin.com/company/mvmenergetika

Látod magad   
a csapatunkban?
Ha te is minden energiádat beleadod a munkába, 
köztünk a helyed. Az MVM-nél stabil háttérrel,   
szakmai kihívásokkal várunk, hogy mindent  
�kihozz�a�lehetőségeidből.

Nyitott pozícióink: 

mvm.karrierportal.hu 
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SOKSZÍNŰ MUNKÁLTATÓ, VÁLTOZATOS MUNKAKÖRÖKKEL

• A hazai energiatermelés, -szállí-
tás, -tárolás, -értékesítés folya-
matai mentén sokféle szakmai 
életpályát, karrierutat kínálunk

• Stabil, kiszámítható, biztonságos 
munkakörnyezetben dolgoznak 
munkatársaink

• Az élethosszig tartó fejlődés és 
tanulás lehetősége mindenki 
számára elérhető

• Versenyképes bért kínálunk

• Változatos béren kívüli juttatási 
csomagjaink vannak

Nézz körül nyitott pozícióink között 
és találd meg a helyed abban a mun-
kakörben, ami leginkább illik hozzád! 
mvm.karrierportal.hu

Egyetemistáknak szóló 
MVM Watt.s Up gyakorlati prog-
ramjainknak köszönhetően számos 
lehetőséget biztosítunk a hallgatók-
nak arra, hogy kipróbálják magukat az 
energiaszektorban. Jelentkezz! 
mvm.karrierportal.hu 
/wattsup-egyetemistaknak

• Gyakornoki program

• Kötelező gyakorlat

• Duális egyetemi képzés

• Szakdolgozat

• Ösztöndíj

• Watt.s Up Közösség

Legyél TE a jövő energetikai szakembere,
vezetője, innovátora!

WATT.S UP GYAKORLATI PROGRAMOK

TANULMÁNYAID MELLÉ SZÁMOS 
GYAKORLATI, MUNKA ÉS TANULÁSI 
LEHETŐSÉGET KÍNÁL AZ MVM CSOPORT!

A Watt.s Up gyakorlati programokban az energia 
szakértőinek támogatásával fejlődhetsz, és megalapozhatod 
karriered.
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