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A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 32/A. § alapján, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására,

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiak- Az NHKV Zrt. elsődlegesen a magyarországi hulladékaz Állam
szervezetetaz(aállami
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tott kialakítani és fejleszteni, hosszútávon fenntartható
továbbiakban: Koordináló szerv) hozott létre.
finanszírozási rendszer és nullszaldós ágazati működés
megvalósításával.

A Koordináló szerv által elérni kívánt célok az állami elvárásokkal összhangban kerültek meghatározásra:
• egységes, nonprofit, nullszaldós közszolgáltatási rendszer, a Koordináló szerv, az Önkormányzatok, a Közszolgáltatók
a szolgáltatást
vevők
részvételével
Az és
NHKV
Zrt. - az államiigénybe
elvárásokkal
összhangban
- megfogalmazott céljai:
egységes,eredményeinek
nonprofit, önfenntartó
közszolgáltatási rendszer, az NHKV Zrt., az Önkormányzatok, a Közszolgáltatók és
•• rezsicsökkentés
megőrzése
a szolgáltatást
vevők részvételével,
• az Európai
Unió általigénybe
előírt hasznosítási
célok maradéktalan teljesítése
•
rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése,
• a területileg optimalizált közszolgáltatás megszervezése és ellátásának biztosítása, fejlesztésekben történő
• együttműködés
az Európai Unió által előírt hasznosítási célok maradéktalan teljesítése,
•
a területileg optimalizált közszolgáltatás megszervezése és ellátásának biztosítása, fejlesztésekben történő együttműködés,
• az ellátás biztonságának javítása mellett a lakosság részére egységes, magas színvonalú szolgáltatás biztosítása
•
az ellátás biztonságának javítása mellett a lakosság részére egységes, magas színvonalú szolgáltatás biztosítása, házhoz menő
házhoz menő elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtési rendszer széles körű kiterjesztése és hatékony működtetése
elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtési rendszer széles körű kiterjesztése és hatékony működtetése.

Területek, amelyekre pályázatokat várunk: projekt menedzsment, hulladékkezelés, hulladékhasznosítás, műszaki fejlesztés, ügyfélszolgálat,
Az NHKVszámvitel.
Zrt. céljai elérésében és a tapasztalatok megosz- Az együttműködés célja a jó példák megosztása a hullapénzügy,
tása céljából együttműködik a hulladékgazdálkodásban
szereplők széles körével:

dék keletkezésének megelőzésében, a szelektív gyűjtés
megvalósításában, szelektíven gyűjtött frakciók hasznoLeendő munkatársakkal szembeni elvárások: pontosság, terhelhetőség, megbízhatóság, kitartás, önképzés, hulladékgazdálkodási
sításában, a közszolgáltatók tevékenységeinek fejlesz• közszolgáltatókkal
alapismeretek,
jogszabályismeret, felhasználói szintű informatikai tudás.
tésében a fenti célok megvalósítása és minél nagyobb
• önkormányzatokkal
hasznosítás elérése érdekében.
• nonprofitalsóbb
szervezetekkel
Lehetőségek
éveseknek: szakmai gyakornoki program.
Leendő munkatársakkal szembeni elvárások: pontos• hulladékhasznosítókkal
ság, önéletrajz
terhelhetőség,
megbízhatóság,
Jelentkezéseket fényképes szakmai
csatolásával
és kitartás, önképzés,
• vállalkozókkal
hulladékgazdálkodási alapismeretek, jogszabályismeret,
a pályázni kívánt munkakör/szakterület megjelölésével
• külföldi szervezetekkel
felhasználói szintű informatikai tudás.

a fejlesztes@nhkv.hu, vagy
a 1255 Budapest, Pf. 15 címre várunk.
További információ:
Jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz csatolásával
és a pályázni kívánt munkakör/szakterület megjelölésével
https://nhkv.hu/
a fejlesztes@nhkv.hu, vagy a 1300 Budapest, Pf. 333 címre várunk.
További információ: https://nhkv.hu/
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KARRIERT IS ADUNK, NEM CSAK DIPLOMÁT!

