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MÁTRAI ERŐMŰ ZRT.

STAND

Cégnév: Mátrai Erőmű Zrt.

Tevékenységi terület: bányászat, villamosenergia termelés

Székhely: 3271 Visonta, Erőmű u. 11.

A visontai telephelyű Mátrai Erőmű Zrt. a magyar villamosenergia-rendszer egyik megbízható alapegysége. Fő tevékenysége a villamosenergia-termelés. A társaság döntő mértékben, saját bányáiban külfejtéses technológiával termelt lignitből állít elő villamosenergiát. A lignit alapú
villamosenergia-termelés mellett egyre nagyobb szerepet kap a biomassza alapú-, valamint a fotovoltaikus energiatermelés is.
Társaságunk több mint 40 éve hazai alapanyagból, lignitből állít elő villamosenergiát. A Mátra- és a Bükk hegység déli lábainál végighúzódó
közel 1 milliárd tonnás lignitvagyon tartós biztosítékot ad a cég működéséhez és a jövőbeni energetikai fejlesztési terveihez Az öt, lignit
tüzelőanyaggal működő termelőegység és a két gázturbinás egység együttes kapacitása 950 MW. Ezzel a teljesítőképességgel cégünk a
magyar villamosenergia-rendszer kapacitásának 17%-át, termelésének 15%-át biztosítja. Emellett fontos szerepet tölt be a villamosenergia
szabályozási piacán is, mivel a blokkok teljesítménye rugalmasan változtatható a rendszerigényeknek megfelelően. A társaság vertikálisan
integrált, nemcsak az erőművet, hanem azok alapanyagellátását biztosító barnaszén (lignit) -bányákat is tulajdonolja, működteti és folyamatosan fejleszti.
A visontai telephelyen 2015 októberében üzembe állt Magyarország legnagyobb, 16 MW teljesítményű naperőműve. A fejlesztéssel
Közép-Európa legnagyobb kapcsolt szén- és megújuló energiát szolgáltató erőműve jött létre. Az elkövetkező években ezen kapacitás
többszöröse fog üzembe állni, ezzel is elősegítve a megújuló energiák hasznosítását.
Az erőműnél és a két külszíni bányánál a dolgozói létszám 2 100 fő. A társaság – megrendelései révén – jelentős foglalkoztatási pozíciót
tölt be mind magyar, mind nemzetközi vonatkozásban.
A társaságot hosszú távú, elkötelezett szemlélet vezeti, tevékenységét olyan felelősségtudattal végzi, hogy valamennyi cselekvése szolgálja
a társadalom, az üzleti partnerek, a tulajdonosok és a munkatársak érdekeit.

Milyen területeken kínál állást: műszaki, termelés, ügyfélszolgálat
Az idén hány diplomás számára kínál állást / ebből mennyit frissdiplomások számára: 6 / 6
Milyen pozíciókat kínál az idén és milyen végzettséggel? (F = csak frissdiplomás, N = csak nem frissdiplomás, M = mindkettő)
Pozíció

Elvárt végzettség

M

Villamosmérnök

M

Bányamérnök

M

Energetikai mérnök

Mely kar hallgatóinak
GÉIK

BSc

MFK
GÉIK

Szakmai elvárások: minimum közepes végzettség

Mennyi egy diplomás kezdő fizetése: br. 351-400 ezer Ft

Szükséges képességek: kreatív, önálló munkavégzésre képes,
kedvezőtlen körülmények között is dolgozni tudó

Béren kívüli juttatások:
egészségpénztár-hozzájárulás, Erzsébet-utalvány, étkezési hozzájárulás, iskolakezdési támogatás, képzési támogatás, közlekedés
támogatása, nyugdíjpénztár-hozzájárulás, sportolás támogatása,
Széchenyi Pihenő Kártya, üdülés, áramdíj-kedvezmény

Szükséges nyelvtudás és szintje: angol középfok
Hogyan történik az állásra jelentkezés:
e-mail
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok nyelve:
magyar nyelvű önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum
elektronikus formában

Karrier- és egyéb lehetőségek:
előrelépési lehetőség, saját képzési rendszer, továbbképzés
Lehetőségek alsóbb éveseknek: szakmai gyakorlat

Kapcsolat

Kiválasztási rendszerük elemei:
interjú, teszt
Név

Beosztás

Simon Anita

HR partner bányászat

+36 37 335 147

anita.simon@mert.hu

Horváth-Kiss Nikolett

HR partner erőmű terület

+36 37 334 027

nikolett.kiss01@mert.hu

Hegedűs-Haller Kitti

HR partner adminisztratív terület

+36 37 334 122

Cím: 3271 Visonta, Erőmű u. 11.
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