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MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÓ ZRT. 

Érdekel a villamosenergia piac? Szeretnéd beindítani a karriered egy felelősségteljes pozícióban? 

Ha van felsőfokú végzettséged vagy most vagy tanulmányaid utolsó évében és érdekel az 

energiaipar, ne habozz jelentkezni. 

 

Villamosenergia-piaci operátor 

 
FELADATOK, AMIK VÁRNAK RÁD: 

 
• Részvétel egy folyamatosan fejlődő, európai szintű liberalizált villamosenergia-piac 

működtetésében: 
• kapacitás allokációval és menetrendkezeléssel kapcsolatos napi feladatok 

ellátása 
• a villamosenergia-piaccal kapcsolatos statisztikák, kimutatások és 

adatszolgáltatások elkészítése. 
• Kapcsolattartás a villamosenergia-piac nemzetközi és hazai szereplőivel (mérlegkör-

felelősök, határkapacitás aukciós résztvevők, rendszerirányítók). 
• A munkavégzéshez szükséges adatbázisok és magas rendelkezésre állású informatikai 

rendszerek kezelése (vagyis, a Te érdemed is lesz, hogy hazánk villamosenergia-piaca 
zökkenőmentesen tud üzemelni). 

 

TÉGED KERESÜNK, HA:  

 
• Felsőfokú végzettséged van, vagy felsőfokú tanulmányokat folytatsz – pályakezdők 

jelentkezését is várjuk! 
• Aktív angol társalgási szintű nyelvismereted van, 
• Betanulás ideje alatt  egyműszakos, napi 8 órás munkarendet, betanulást követően 

napi 12 órás munkarendben történő foglalkoztatást tudsz vállalni (nappali és éjszakai 
váltott műszakban, átlagosan heti 40 óra) 

 

AMIT KÍNÁLUNK: 

  
• Home office és rugalmas munkarend lehetőséget biztosítunk (beosztás függvényében 

átlagosan két havonta egy hét)  

• határozatlan időtartamú munkaviszony, teljes munkaidő 
• Versenyképes alapbér mellett ösztönző teljesítménybónusz rendszer és széleskörű 

juttatások (13. havi fizetés, cafeteria, Medicover egészségbiztosítás, stb.)  
• Modern, kellemes munkahelyi környezet, világos, tágas iroda, 
• Hazai és nemzetközi projektekben való közreműködés lehetősége és széleskörű iparági 

kapcsolatok kialakítása, 
• Folyamatos szakmai fejlődés, angol nyelv napi szintű használata az EU-s villamosenergia-

piac különböző szereplőivel történő egyeztetések során, 
• Kihívásokkal teli, felelősségteljes feladatok, folyamatos szakmai fejlődés,  
• Magas szakmai tudással rendelkező, nyílt és támogató csapat részese lehetsz,  
• Ha szeretsz sportolni, akkor a MAVIR Sport Egyesület számos lehetőséget kínál (vitorlázás, sí, 

fallabda és még sok minden más). 

 

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 

• Budapest III. kerület Anikó utca 4. 

 

 

Az álláshirdetésre a karrier@mavir.hu email címen (Tárgy: „Piaci operátor”) 

várjuk jelentkezését 2022.április 28-ig, fényképes önéletrajzzal, motivációs levéllel 

és bérigény megjelölésével. 

 

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

adatvédelmi aloldalán található (https://www.mavir.hu/web/adatvedelem). 

http://www.mavir.hu/
mailto:karrier@mavir.hu
https://www.mavir.hu/web/adatvedelem
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