
 

 
 

A Magyar Posta Zrt. 
Informatikai Üzemeltetési Igazgatósága 

szervizmérnököt 
keres 

 
Főbb feladatok: 

 Számítógépes vezérlésű automatizált gépsorok és berendezések javítása, üzemeltetése, 
karbantartása. 

 
Elvárások: 

- B kategóriás jogosítvány, a munkavégzés során postai gépjármű vezetése  
- felsőfokú műszaki végzettség (pl. mechatronikai mérnök, villamosmérnök, 

gépészmérnök) 
- angol nyelvtudás 
- önálló munkavégzés 
- jó problémamegoldó képesség 
- jó kommunikációs készség 

 
Előnyt jelent:  

 hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat 

 informatikai ismeretek 
 
Pályakezdők jelentkezését is várjuk! 
 
Amit kínálunk:  

 Megbízható, stabil cégkörnyezet 

 Szakmai kihívást jelentő, érdekes feladatok, 

 Hosszú távú, stabil munkalehetőség, 

 Szakmai fejlődési lehetőség. 
 
További információk:  
Telephely: Budaörs Gervay Mihály u. (Országos Logisztikai Központ) 
Munkavégzés helye: munkavégzés történhet az ország egész területén 
A munkakör betölthető: azonnal 
 
Jelentkezési határidő: folyamatos a munkakör betöltéséig, de maximum 2018. november 16-ig. 
 
Jelentkezését részletes szakmai önéletrajz megküldésével, valamint a fizetési igény 
megjelölésével az alábbi e-mail címen várjuk: karrier@posta.hu 
Magyar Posta Zrt.  
Toborzás-kiválasztási Osztály 
 
Keresse fel a Magyar Posta Zrt. Karrier irodáját is, ahol személyre szabott foglalkoztatási lehetőségekről adunk tájékoztatást. 
Helyszín: Budapest 100 posta (X. kerület Üllői út 114-116.)  Megközelíthető a 3-as metró Ecseri úti megállójától gyalogosan. 
Nyitva tartás: Hétfőn 9-13 óráig, kedden és pénteken 9-17 óráig. Telefon: 06-1-433-7425 vagy 06-30-772-9769 

 
Az adatkezelésről teljeskörű tájékoztatás elérhető a www.posta.hu oldal Adatkezelési tájékoztató menüpontjában. Az állásra 
pályázó a jelentkezésével elismeri, hogy az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte.  
A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 
2-6., Cg:01-10-042463 adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@posta.hu) a jelentkezésben megadott adatait az 
álláshirdetésben meghirdetett pozíció – az álláspályázat időszakában felmerülő másik betölthető pozíció – betöltésére 
alkalmas jelölt kiválasztása céljából kezelje. A megadott személyes adatokat a Magyar Posta Zrt. a kiválasztási eljárás 
végéig kezeli. Ebben az időszakban az állásra pályázó megkeresésre kerülhet az éppen aktuálisan betölthető egyéb 
pozíciókkal kapcsolatban is. A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának visszavonását írásban a 1540 Budapest 
postacímen, vagy a toborzas@posta.hu e-mail-címen kérheti. Hozzájárulását a jelentkezőnek bármikor korlátozás nélkül 
joga van visszavonni, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét. 
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