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A Tarna ’91 Kft. szakértő csapatába 

MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ - ÉPÍTÉSVEZETŐ 

munkatársat keresünk 

 
A TARNA ’91 Kft. 26 éves tapasztalattal rendelkezik az építőipari beruházások előkészítése és 

megvalósítása terén. Az itt felhalmozott tudásra, kialakult üzleti és emberi kapcsolatokra, 

rendelkezésre álló szakmai és pénzügyi kapacitásokra alapozva hozta létre Gyöngyösön irodáját, 

amelynek tevékenysége a céges és önkormányzati beruházások teljes körű előkészítésére és 

megvalósítására terjed ki. Fiatal csapatunkba keressük új műszaki előkészítő – építésvezető 

kollégánkat! 

FŐBB FELADATOK, MUNKÁK: 
▪ Generál építőipari projektek előkészítése, kidolgozása, kivitelezés szervezése 
▪ Tervdokumentáció alapján mennyiségek számítása, költségcsökkentő javaslatok kidolgozása, 

alvállalkozói, beszállítói ajánlatok bekérése 
▪ Projektek szakmai és adminisztratív támogatása (ajánlatkérések, anyagrendelések, 

szerződéstervezetek készítése) 
▪ Projektek munkafolyamatokra bontása, ütemterv készítése - heti aktualizálása 
▪ Projekt dokumentumok készítése: emlékeztetők, műszaki-és pénzügyi ütemterv, elő-és 

utókalkulációk 
▪ Megrendelőkkel, tervezőkkel, alvállalkozókkal kapcsolattartás, műszaki egyeztetés 
▪ Munkaterület átadás-átvétele, kiviteli dokumentációk felülvizsgálata, építési munkák helyszíni 

irányítása, szervezése, ellenőrzése, koordinációs értekezleteken való részvétel 
▪ Alvállalkozók feladatainak szervezése és számonkérése, a kivitelezések során a minőség és 

hatósági előírások betartása 
▪ E-építési napló naprakész vezetése, felmérési naplók készítése, ellenőrzése 
▪ Részvétel a műszaki átadás-átvételeken, megvalósulási dokumentációk összeállításában 
▪ A kivitelezések során a minőség és határidők biztosítása 

 

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK: 
▪ Minimum középfokú végzettség (magasépítő technikus) 
▪ Legalább 1-3 éves építésvezetői munkatapasztalat generál kivitelezés területén 
▪ Ajánlatkészítésben szerzett gyakorlat 
▪ Jó kommunikációs készség 
▪ MS Office stabil, felhasználói szintű ismerete, jó beszéd és kommunikációs készség 
▪ Határozottság, önálló munkavégzés 
▪ B kategóriás jogosítvány 
▪ Pontos, precíz, önálló, feladatorientált munkavégzés 
▪ Projektszemléletű gondolkodásmód, céltudatosság, kitartás 
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AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT: 
▪ Hasonló munkakörben, egyéb mérnöki tevékenységben szerzett tapasztalat 
▪ AutoCAD/AutoCAD ismeretek 
▪ Winwatt ismeretek 

 

AMIT KÍNÁLUNK: 
▪ A munkavégzéshez szükséges eszközök biztosítása 
▪ Önálló munkavégzés biztosítása fiatalos légkörben 
▪ Versenyképes jövedelem 

 

JELENTKEZÉS MÓDJA: 
Magyar nyelvű fényképes önéletrajzát és motivációs levelét, illetve referencialistáját a 

tarna@tarna91.hu küldheti el. Az üzenet tárgyában szíveskedjen feltüntetni a pozíció megnevezését. 
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