Céginfo:
MAVIR - az energia irányítója
A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAVIR
ZRt.) nagy hagyományokkal bíró, jelentős tapasztalattal rendelkező fiatal szervezet. A hagyomány, tapasztalat és
a fiatalság ebben az esetben nem mond ellent egymásnak: a MAVIR létrehozását megelőzően az Országos
Villamos Teherelosztó 1949. novembere óta látta el a rendszerirányítás műszaki feladatait. 2006. január 1-jétől
pedig az integrált átviteli rendszerirányító (Transmission System Operator – TSO) létrejöttével az Országos
Villamostávvezeték Rt. (OVIT Rt.) Üzemviteli Igazgatósága és a Magyar Villamos Művek Rt. (MVM Rt.) Hálózati
Igazgatósága átkerült a rendszerirányítóhoz. A felkészült, szakmáját szerető és azt magas szinten művelő
szakembergárda része lett a MAVIR-nak, amely több mint a régi teherelosztó volt: ma már a MAVIR










gondoskodik a magyar villamosenergia-rendszer megbízható, hatékony és biztonságos irányításáról,
a szükséges tartalékokról az erőművekben és a hálózaton,
felügyeli és gyarapítja a hálózati vagyont, elvégzi a megfelelő, üzembiztos ellátáshoz szükséges
felújításokat, karbantartásokat és fejlesztéseket,
biztosítja a villamosenergia-piac zavartalan működését, további bővítését, az egyenlő hozzáférést a
rendszerhasználók számára,
összegzi a villamosenergia-ellátás szereplőitől kapott adatokat,
tájékoztatja a piac szereplőit, hogy ne köttessenek megvalósíthatatlan szerződések,
összehangolja a magyar villamosenergia-rendszer működését a szomszédos hálózatokkal,
koordinálja a nemzetközi szakmai együttműködéseket,
a jövőbe tekintve elkészíti a hálózatfejlesztési stratégiát és javaslatot tesz az erőműpark fejlesztésére.

…
Karrier
A MAVIR ZRt. egy nagy múltú, hagyományokkal rendelkező vállalat az energiaszektorban.
Három fő tevékenysége az erőművekben megtermelt és a villamos hálózaton átfolyó energia
felügyelete (rendszerirányítás), a hálózat karbantartása, felújítása, fejlesztése (átvitel
biztosítása), és a liberalizált villamosenergia-piac működési feltételeinek biztosítása.
Tevékenysége egyedi az országban, függetlenségét a piaci szereplőktől uniós irányelv
biztosítja. Széleskörű kapcsolatokat ápol a hasonló tevékenységet folytató nemzetközi
szervezetekkel. Jelenleg kb. 580 főt foglalkoztat a cég budapesti és vidéki telephelyein.
Szakembereink híresek szakmai kiválóságukról, a vállalat szaktekintély az iparágban. A
MAVIR-ban szeretnek dolgozni az emberek, hiszen nem ritka a 10-20-30, de akár 40 éve itt
dolgozó kolléga sem. Itt tartja őket a szakma szeretete, az érdekes, szakmai kihívásokkal teli,
felelősségteljes munka. Büszkék arra, hogy a MAVIR-nál dolgozhatnak.
A MAVIR ZRt. jelenleg a jobb oldali, „Álláshirdetések" rovatban felsorolt pozíciókra várja a
jelentkezéseket.
Jelentkezni a karrier@mavir.hu e-mail címen lehet az álláshirdetésben kért dokumentumok
elküldésével.
Egyetemi és Főiskolai hallgatók számára meghirdetett lehetőségeinkről „Hallgatóknak"
menüpont alatt olvashat bővebben.
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…
Hallgatóknak
„Már az egyetem mellett is dolgoztam az iparágban, így aztán természetes volt, hogy a végzés után – 19 évvel
ezelőtt – itt helyezkedjek el. A MAVIR-nál nap mint nap izgalmas feladatok várnak megoldásra. Valódi kihívás az
összeurópai együttműködő villamosenergia-rendszerben felmerülő problémák – sokszor azonnali – kezelése….és
persze a munkahelyi légkör nagyon jó, igazi „csapat" vagyunk."
Sulyok Zoltán rendszerszintű tervezési és elemzési osztályvezető
Kedves Egyetemi, Főiskolai Hallgató!
Ha ezt az oldalt olvasgatod, azt mutatja, hogy tudatosan készülsz a jövődre. Téged szeretnénk tájékoztatni
pályakezdőknek, egyetemi/főiskolai hallgatóknak szóló lehetőségeinkről.
Ha szeretnél:



Tapasztalatot szerezni egy nagy múltú, az energia szektorban kiváló szakmai tekintélynek örvendő
nagyvállalatnál,

Magas szintű szakmai ismereteket elsajátítani,

Szakmai kihívásokkal teli felelősségteljes munkát végezni,
akkor érdemes tovább olvasnod.
Szakmai gyakorlati lehetőségek a MAVIR ZRt.-nél:
6 hétnél rövidebb időtartamra várjuk a felsőoktatásban résztvevő hallgatók jelentkezését. Szakmai gyakorlatra az
alábbi feltételekkel pályázhatsz:




Egyetem vagy főiskola által előírt kötelező szakmai gyakorlat,
Hallgatói jogviszony igazolása.
Jelentkezni a karrier@mavir.hu email címen lehet önéletrajz és motivációs levél valamint a fent megnevezett
igazolások megküldésével. Jelentkezéskor nevezd meg az(oka)t a terület(ek)et, ahol szakmai gyakorlatodat
szívesen töltenéd.
Kooperatív képzés a MAVIR ZRt.-nél :
A kooperatív képzési ösztöndíjat megpályázott és elnyert hallgató - megállapodástól függően - 5 vagy 10
hónapon keresztül, heti 4 munkanapon, napi 8 órában (heti 32 óra) dolgozik. Eközben szakmai feladatokat végez,
és szakdolgozatot készít, amelyhez vállalatunk szakmai segítséget, külső konzulensi támogatást nyújt. A képzés
ideje alatt a kooperatívos hallgatói jogviszonyban marad az egyetemmel, és ösztöndíjat kap.

Kooperatív képzés keretében kínált lehetőségeinkről, a „Gyakorlat" rovat alatt olvashatsz.
Amennyiben a meghirdetett pozíciók valamelyike felkeltette érdeklődésedet, kérjük, hogy küldd el jelentkezésedet
a karrier@mavir.hu e-mail címre.
Kiválasztás:
A kiválasztás nálunk általában két fordulóból áll: egy HR-es és egy szakmai interjúból. A jelölteket először a HRen dolgozó munkatársaink hallgatják meg, majd a legígéretesebb pályázókat mutatják be az illetékes szakterület
vezetőjének. A kiválasztási eljárás során tanulmányaidat, esetleges munkatapasztalataidat,
képességeidet/készségeidet, motivációidat szeretnénk megismerni. A munkakezdés időpontját a hallgató a
szakterülettel egyezteti le.
Ha a meghirdetett pozícióval kapcsolatosan kérdésed merülne fel, vagy bővebb információra van szükséged a
szakmai gyakorlatról, a karrier@mavir.hu e-mail címen érdeklődhetsz.
Kérjük, kísérd figyelemmel honlapunkat, melyen folyamatosan frissítjük aktuális lehetőségeinket!

Forrás, idézett részletek:
http://www.mavir.hu/web/mavir/magunkrol,
http://karrier.mavir.hu/karrier
http://karrier.mavir.hu/hallgatoknak

