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Állás 

Műszaki- és üzemeltetési vezető 
 

A Szentgotthárd Spa & Wellness önkormányzati tulajdonban lévő élményfürdő műszaki- és 

üzemeltetési vezetőt keres!  

 

Ha szeretnél egy gyönyörű, mediterrán környezetben dolgozni a hármashatár csücskében és egy klassz 

csapat tagja lenni, akkor Téged keresünk! Csapatunk tagjainak elkötelezettségét, profizmusát, 

kreativitását, odaadását szakmai és emberi támogatással becsüljük meg. Minden erőnkkel azon 

dolgozunk, hogy magunk mögött hagyjuk az elmúlt, nehézségekkel teli időszakot és újra a növekedésre 

tudjunk koncentrálni. Ehhez Rád, munkádra, ötleteidre, projektekben, pályázatokban való 

részvételedre is szükségünk van! 

 

Főbb feladatok: 

• A létesítmény üzembiztos működésének biztosítása, 

• A létesítmény folyamatos működéséhez szükséges személyi, dologi és energetikai feltételek és 

azok megfelelő színvonalának biztosítása, azok megtervezése, irányítása és ellenőrzése 

• Gépészeti-, karbantartási- és kertészeti feladatok végrehajtásának koordinálása, ellenőrzése, 

• A létesítmény éves karbantartási- és beruházási tervének előkészítése, az elfogadott tervek 

végrehajtásának koordinálása és szakmai irányítása, 

• A rábízott létesítmény napi operatív üzemeltetése, üzemzavar-elhárítás, rendeltetésszerű 

használat folyamatos biztosítása 

• Energiagazdálkodási feladatok, energia- és vegyszerfelhasználás optimalizálása, 

• Vízkezelési technológia folyamatos figyelemmel kísérése, optimalizálása 

• Beruházások, műszaki fejlesztések előkészítése, ellenőrzése, átvétele, 

• Kapcsolattartás az alvállalkozókkal, beszállítókkal – a kapcsolódó szerződések, az elvégzett 

tevékenység szakmai szempontból történő ellenőrzése, felelős igazolása 

• Jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások monitorozása és azok betartatása, 

• Az éves műszaki költségtervek előkészítése, 

• Javaslattétel a fenntartási munkák ütemezésére, végrehajtásának elrendelése, megszervezése 

és ellenőrzése 

 

Az álláshoz tartozó elvárások: 

• Felsőfokú műszaki iskolai végzettség (előny: gépész üzemmérnök, villamosmérnök, 

uszodagépész (vízforgató-berendezéskezelő) végzettség) 
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• Minimum 5 év gyakorlat (szállodai/fürdő üzemeltetési, műszaki vezetői tapasztalat előnyt 

jelent), 

• Nyelvtudás társalgási szintű angol/német/szlovén, 

• Jó kommunikációs készség, önállóság és határozott fellépés 

• Rugalmasság, kreatív gondolkodás, pontosság, precizitás, felelősségvállalás, 

• Kiváló kapcsolatteremtő, problémamegoldó és konfliktuskezelési képesség, 

• Eredmény- és sikerorientáltság, 

• Rendszerszemlélet, 

• Csapatban való együttműködés  

 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 

• Magas szintű számítástechnikai ismeretek 

• Vezetői tapasztalat 

• Vízkezelési- és medencegépészeti ismeretek 

 

Amit kínálunk: 

• Hosszútávú, biztos munkahely 

• Szakmai fejlődési lehetőség 

• Szakmai tréningek  

• Változatos, kihívásokkal teli munkakör 

• Járványhelyzet alatt is biztos jövedelem 

• Étkezési, útiköltség hozzájárulás 

• Alapbér mellett további juttatások 

• Neked és családodnak fenntartott kedvezmények a Szentgotthárd Spa & Wellness-ben 

 

Szükséges tapasztalat: 

• 5-10 év szakmai tapasztalat 


