
   
Állás Hirdetés (Munkatársat keresünk) 
 
A Wilo Magyarország Kft. (6,1 md Ft, 42 fő) a szivattyú értékesítés és szerviz kiemelkedő piaci szereplője az 
épületgépészet, az ipar és a közművek területén. 
Folyamatosan növekvő vállalatunk most szeretné bővíteni a szerviz mérnök és technikus csapatát 2 fővel. 
 
Anyacégünk a Wilo SE Európa egyik vezető prémium szivattyú gyártó vállalata aktív tevékenységet folytat a világ 
minden kontinensén. /Üzleti mutatói 2021-ben: 1,65 md€, 60 országban, 8000 fő alkalmazottal/  
 
Akit keresünk: 
Pozíciók:                          Szerviz mérnök  
                                          Szerviz technikus 

szerviztevékenység Magyarország egész területén és irodai munka a telephelyen 
Telephely:                         2045. Törökbálint, Torbágy u. 14. 
 
Főbb munkafeladatok:        
 

o A szivattyúk és hozzátartozó szabályozó és vezérlő berendezések beüzemelése, szervizelése 
és karbantartása önállóan, vagy szerviz mérnök kollégákkal együttesen a helyszínen vagy a 
telephelyünkön lévő jól felszerelt műhelyben 

o Ivóvíz nyomásfokozó és szennyvízátemelő szivattyúk, fűtési, hűtési keringtető és cirkulációs 
szivattyúk javítása, helyszíni hibaelhárítása és műhelyben történő javítása 

o Helyszíni mérésekkel feltárni az energia megtakarítás lehetőségeit és elősegíteni a proaktív vagy 
energiahatékonysági szivattyúcserét 

o A szivattyú és villamos szabályozó berendezések méréseinél segítség nyújtása az értékesítő 
mérnök kollégáknak 

o Részvétel az egyedi villamos vezérlő berendezések fejlesztési, tesztelési és gyártás-felügyeleti 
munkáiban a főmérnökök és a gyártó szakcégekkel együttműködésben 

o Összeszerelésben való aktív részvétel 
o A mérnök tanácsadók és szerviz munkatársak aktív segítése a napi ajánlatadásban 
o Jegyzőkönyvek és hibamegállapítások részletes kidolgozása és dokumentálása 
o Garanciális és jótálláson kívül eső szerviz ügyek szabatos kezelése 
o Szerviz reklamációk intézése telefonon, e-mailben, személyesen 
o Vállalatirányítási rendszer használata (Navision) 

 
Az álláshoz tartozó elvárások: 
 
Végzettség: egyetemi /MSc/, főiskolai /BSc/ diploma vagy középfokú szakirányú műszaki végezettség 
 
Szakmai tapasztalat:  2-3 éves szerviz tapasztalat előnyt jelent, különösen a közmű ipar azaz  

ivóvízellátó és szennyvíz kezelő berendezések területén 
 
Elvárások: 

o elektronikai ismeretek és gyakorlat 
o kiváló és kreatív probléma megoldás, rendszer szemlélet  
o gördülékeny kommunikáció  
o önállóan és csapatban végzett kiemelkedően precíz munka  
o ambíció a folyamatos tanulásra és továbbképzésre  
o ügyfélközpontúság 
o magas szintű stressz tűrő képesség és rugalmas teherbírás  
o MS Office ismeretek 
o „B” kategóriás jogosítvány 

 
Nyelvismeret: angol nyelvismeret előny jelent, de nem szükséges 
 
Kínálunk: 

o képzés és felkészítés a szerviz feladatokra 
o hosszútávú fejlődési lehetőség 
o stabil nyereséges vállalati háttér 
o versenyképes jövedelem, alapbér + teljesítmény arányos bónusz + Cafetéria 
o vállalati gépkocsi magánhasználatra is 
o jó munkahelyi légkör 
o változatos feladatok 
o laptop, mobil telefon 

 
Amennyiben szeretne munkatársunk lenni, jelentkezését várjuk Mándi Csilla HR munkatársunknál. 
E-mail:  csilla.mandi@wilo.com  


