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Legyen ön is a munkatársunk!

Forgalmi szolgálattevő

Váltókezelő

Tolatásvezető

Kocsirendező

Pályafenntartási technikus 

Pályamunkás

Pályamunkás betanított munkás

Karbantartó szakmunkás

Biztosítóberendezési műszerész

Felsővezeték-szerelő

Távközlési műszerész

Villamoshálózat-szerelő

Várjuk, ha kedveli az alkotó, építő jellegű tevékenységet, ha 
szeret fel- és megújítani, ha érdekli a vasút világa, és mindezek 
mellett szeretne egy biztos állami háttérrel, sokéves múlttal 
rendelkező vállalatnál dolgozni.

Izgalmas, mozgalmas munkát kínálunk önnek az alábbi táv-
közlési, erősáramú és biztosítóberendezési munkakörökben:

• Biztosítóberendezési műszerész
Elvárt végzettség: érettségi és villamosipari

• Felsővezeték-szerelő
Elvárt végzettség: középfokú villamosipari vagy vasipari

• Távközlési műszerész
Elvárt végzettség: érettségi és távközlési/informatikai/ 
gyengeáramú villamosipari

Várjuk, ha kedveli az alkotó, építő jellegű tevékenységet, ha 
szeret fel- és megújítani, ha érdekli a vasút világa, és mindezek 
mellett szeretne egy biztos állami háttérrel, sokéves múlttal 
rendelkező vállalatnál dolgozni.

Izgalmas, mozgalmas munkát kínálunk önnek az alábbi  
karbantartási munkakörökben:

• Villamoshálózat-szerelő
Elvárt végzettség: középfokú villanyszerelői

• Karbantartó szakmunkás
Elvárt végzettség: középfokú (pl.: vízszerelő, fűtésszerelő, 
ács, kőműves, festő)

Munkavégzés helye:
Számos budapesti és vidéki szolgálati hely

A pontos munkavégzési helyeket keresse a 
MÁV-csoport honlapján (www.mavcsoport.hu/
mav-csoport/aktualis-allasajanlatok).

Munkavégzés helye:
Budapest

További információ a MÁV-csoport honlapján 
(www.mavcsoport.hu/mav-csoport/aktualis-allasa-
janlatok).
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Amit kínálunk:

• hosszú távú, biztos munkahely

• stabil, kiszámítható jövedelem

• átlagosnál magasabb pótlékok

• szakmai fejlődési lehetőség

• kollektív szerződés szerinti külön juttatások

• választható béren kívüli juttatások

• belföldi és nemzetközi utazási kedvezmények

• önkéntes magánnyugdíjpénztári hozzájárulás

• orvosi alkalmasság esetén azonnal betölt-
hető állások (meghatározott munkakörök  
esetében)

Jelentkezés:
Jelentkezni lehet önéletrajz beküldésével, a munkakör és a 
munkavégzési hely pontos megjelölésével a munka@mav.hu 
e-mail címen.

A munkakörök betöltésének részletes feltételeit keresse a 
MÁV-csoport honlapján (www.mavcsoport.hu/mav-csoport/
aktualis-allasajanlatok).

Várjuk, ha kedveli az alkotó, építő jellegű tevékenységet, ha 
szeret fel- és megújítani, ha érdekli a vasút világa, és mindezek 
mellett szeretne egy biztos állami háttérrel, sokéves múlttal 
rendelkező vállalatnál dolgozni.

Izgalmas, mozgalmas munkát kínálunk önnek az alábbi forgal-
mi munkakörökben:

• Forgalmi szolgálattevő
Elvárt végzettség: érettségi

• Váltókezelő
Elvárt végzettség: érettségi

• Tolatásvezető
Elvárt végzettség: középfokú 

• Kocsirendező
Elvárt végzettség: alapfokú

Várjuk, ha kedveli az alkotó, építő jellegű tevékenységet, ha 
szeret fel- és megújítani, ha érdekli a vasút világa, és mindezek 
mellett szeretne egy biztos állami háttérrel, sokéves múlttal 
rendelkező vállalatnál dolgozni.

Eredményorientált munkát kínálunk önnek az alábbi pálya-
fenntartási munkakörökben:

• Pályafenntartási technikus 
Elvárt végzettség: érettségi és pályafenntartási technikusi

• Pályamunkás
Elvárt végzettség: középfokú építőipari vagy vasipari

• Pályamunkás betanított munkás
Elvárt végzettség: alapfokú

 

Munkavégzés helye:      
Számos budapesti és vidéki szolgálati hely

A pontos munkavégzési helyeket keresse a 
MÁV-csoport honlapján (www.mavcsoport.hu/
mav-csoport/aktualis-allasajanlatok).

munka@mav.hu

önéletrajz

munkakör megnevezése

munkavégzési hely pontos megjelölése

Munkavégzés helye:
Számos budapesti és vidéki szolgálati hely

A pontos munkavégzési helyeket keresse a 
MÁV-csoport honlapján (www.mavcsoport.hu/
mav-csoport/aktualis-allasajanlatok).
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