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A Veszprémi Főegyházmegye Érseke Dr. Udvardy György, a Főegyházmegyének 4 főesperessége van.  
Az egyházmegye 180 plébániából áll, ahol jelenleg 106 lelkipásztor látja el a feladatokat. Az 
egyházmegyében 460 ezer ember lakik, ebből mintegy 300 ezer katolikus. A főegyházmegye mindennapi 
teendőit az Érseki Hivatal közel 100 munkatársa látja el. 
Csapatunk támogatására képzett és motivált munkatársat keresünk Veszprémbe azonnali kezdéssel. 
 

FŐMÉRNÖK 

 

FELADATOK:  

• Vezetői döntések támogatása szakmai előkészítéssel 

• A Főegyházmegye mérnöki tevékenységeinek hosszabbtávú koncepciójának kialakítása  

• Saját beruházások ütemtervének és alapszintű organizációjának kidolgozása;  

a hozzá kapcsolódó gazdasági számítások elkészítése, éves költségvetési terv kidolgozása  

• Épületgazdálkodás: fenntartási munkák műszaki ütemezése, elvégzése, mérnöki szakmai felügyelete 

• Belső épületgazdálkodási szabályok kidolgozása, betartatása 

• Műemlék épületekkel kapcsolatos fenntartási és egyeztetési feladatok elvégzése 

• Tulajdonos érdekeinek képviselete a fejlesztésekkel kapcsolatos eljárásokban 

• Műszaki ellenőrök és Mérnök/Lebonyolítók koordinálása, egyeztetések megszervezése 

• Kivitelezők és beszállítók versenyeztetése, a kiválasztás előkészítése 

tender és áralku lefolytatása és a nyertessel kötendő szerződés előkészítése  

• Szakági kivitelezők kontrollálása, egyeztetések megszervezése és vezetése a beruházói  

szándék folyamatos érvényesítésével mérnöki, gazdaságossági és ütemezési szempontok  

szerint. 

• Tervek és kivitelezői ajánlatok műszaki tartalmának, költségvetésének ellenőrzése 

• Hatósági és szolgáltatói egyeztetések megszervezése, építési naplók megnyitása és kezelése E-

NAPLO felületen 

• Külső pályázati források gazdaságos felhasználásának támogatása és külső források törvényes 

elszámolásának felügyelete  

• Főmérnöki egyeztetések koordinálása 

• Kivitelezői kooperációkon történő részvétel, teljesítésigazolásokban való részvétel 

• Társterületek (kommunikáció, könyvelés, üzemeltetés stb.) részére szakmai támogatás nyújtása 

• Adatok szolgáltatása Főépítész által meghatározott szervezetek részére 

 
ELVÁRÁSOK:  

• Legalább 5 év szakmai területen szerzett tapasztalat és műemlékvédelmi területen szerzett 

tapasztalat 

• Felsőfokú szakirányú végzettség 

• Magas szintű MS Office  

• Motiváló, mentoráló attitűd 

• Rendszer- és folyamatszemlélet, határozott döntésképesség 

• Nyitott, őszinte személyiség, jó kommunikációs készség, precizitás, munkabírás 

• Lojalitás, diszkréció, titoktartási készség 

• „B“ kategóriás vezetői engedély, büntetlen előélet, tiszta erkölcsi bizonyítvány 

• A Katolikus Egyház erkölcsi normáinak elfogadása, megfelelő fizikai és mentális egészségi állapot 

 

ELŐNYT JELENT: 

 • Legalább 2-3 éves vezetői tapasztalat, műszaki ellenőri jogosultság 
 • FMV jogosultság, MS Project programismeret 

 

ÉS AMIT MI KÍNÁLUNK ÖNNEK: 
Biztos munkahelyet, igényes munkakörnyezetet, jó munkahelyi légkört biztosítunk. Munkatársaink széleskörű, 
hosszú távú szakmai képzésben részesülnek. Mindezeken kívül előre kiszámítható, versenyképes jövedelmet 
kínálunk. 
Felkeltettük érdeklődését? Várjuk jelentkezését! A jelentkezéseket külső partnerünk a HRem kezeli. Bízunk 
benne, hogy találkozunk! 

http://www.hrem.hu/

