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MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÓ ZRT. 

Gyere, kezdd a karriered a MAVIR-nál! Vállalatunk a magyar villamosenergiaiparban 

egyedülállóként felelős a villamos energia nemzeti és regionális szinten történő szállításáért, a 

nagyfeszültségű hálózati infrastruktúra fejlesztéséért és üzemeltetéséért, valamint a 

rendszeregyensúly fenntartásáért.  

Egy folyamatosan fejlődő iparágban szerezhetsz értékes tapasztalatot, egy olyan piaci 

szereplőnél, amely egyedülálló rálátással rendelkezik a teljes iparág működésére.  

Fiatalos, dinamikus üzletfejlesztési csapatunkkal számos nemzetközi projektben veszünk részt, 

de a hazai villamosenergia-piac működését is nálunk tanulhatod meg a legjobban.  

Most itt a lehetőség, indítsd be a karriered a MAVIR-nál! Csatlakozz hozzánk! 

 

Üzletfejlesztési gyakornok 

 
• Az egyre dinamikusabban változó környezet egyre nagyobb kihívásokkal állítja szembe a 

rendszerirányítókat, amelyek megoldására sok kreativitásra és munkára van szükség, 

amelyekben Neked is kulcs szereped lehet egy-egy jó ötlettel. 

• Változatos és érdekes feladatok ill. később munkakörök segítik azt, hogy megtaláld nálunk a 

számításod, akár nemzetközi közegben, emberek közt érzed jól magad, akár, ha 

legszívesebben el sem hagyod a kanapéd és a számítógéped: 

• Részt vehetsz hazai és nemzetközi projektekben, amelyek a villamosenergia-piacok 

fejlesztését és az EU-s integráció elmélyítését célozzák. Ezáltal nemzetközi 

munkatapasztalatra is szert tehetsz az iparági ismeretek mellett. 

• Számos informatikai fejlesztésünk különböző szintű szaktudást igényel a műszaki és 

gazdasági szakértőktől, egészen üzleti elemzők, rendszerszervezők és informatikai 

fejlesztőkig, melyek bármelyikében megtalálhatod a hozzád testhez álló feladatot. 

• Ha szeretsz elmélyülni egy-egy probléma megértésében és a mögöttes okok 

feltárásában, kivizsgálásában, akkor pedig az elemzői pozícióink egyike lehet a 

megfelelő választás számodra. 

• Nem kell, hogy rögtön az elején tudd, mi passzol hozzád a legjobban, ha már itt vagy, segítünk 

majd kitalálni, hogy miben tudsz kiteljesedni. Lehetőséged lesz több feladatot és területet 

kipróbálni, hogy a legjobban hozzád passzoló kihívásokat megtaláld. 

• Ha sikerült felkeltenünk az érdeklődésedet, már csak egyetlen feltétel van: van folyamatban 

lévő nappali tagozatos (BSc/MSc) tanulmányod  

 

A KIVÁLASZTÁSNÁL ELŐNYT JELENT: 

• Energetikai ismeretek 

• Angol nyelvtudás 

• Szakmai szervezetben végzett munka 

 

AMIT KÍNÁLUNK:  

• Felelősségteljes feladatok egy folyamatosan változó technológiai környezetben, lehetőség a 

szakterületek megismerésére,  

• Folyamatos szakmai fejlődés, fejlett oktatási és mentoring rendszer, 

•   Kiváló munkakörnyezet és munkaeszközök, 

•   Jó teljesítmény és kölcsönös megelégedettség esetén továbbfoglalkoztatás lehetősége, 

• Fiatalos munkakörnyezet,  

• Gyors és folyamatos tapasztalatszerzési lehetőség, 

http://www.mavir.hu/
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• Rugalmas, tanulmányaidhoz igazodó munkaidő, diákszövetkezeten keresztül.  

• Home office lehetőség. 

 

 

Az álláshirdetésre a karrier@mavir.hu email címen (Tárgy: “Üzletfejlesztési 

gyakornok”) várjuk jelentkezését 2022.03.31.-ig, fényképes önéletrajzzal, 

motivációs levéllel. 

 

A MAVIR ZRt. Toborzással és kiválasztással kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója a MAVIR 

ZRt. honlapjának adatvédelmi oldalán található 

(https://www.mavir.hu/web/adatvedelem). 
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