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A Mannvit Kft. izlandi gyökerű, magyar tervezőcég, elsősorban geotermikus energiával, 

fűtőrendszerek, erőművek tervezésével és épületgépész mérnöki feladatokkal foglalkozik. 

Gépészmérnököt keresünk csapatunkba, épületgépész vagy energetikai gépész tervezői 

tapasztalattal, aki szeret nemzetközi csapatban, exkluzív, néha innovatív projekteken dolgozni, képes 

önálló mérnöki döntéseket hozni, és gépészmérnökként műszaki terveket készíteni. 

(ÉPÜLET)GÉPÉSZ MÉRNÖK 

Munkakör és feladatok: 

Nálunk változatos feladatokkal találkozhatsz: foglalkozunk épületek HVAC rendszerének tervezésével, 

geotermikus távhőrendszerekkel, ipari energiaellátással, geotermikus erőművekkel, és egyéb megújuló 

energiaforrásokkal kapcsolatos mérnöki feladatokkal. Sok esetben a projekt teljes életciklusán 

keresztül támogatjuk a fejlesztést, megvalósíthatósági tanulmánytól a műszaki ellenőrzésig. Jellemző 

feladatok: 

 Nemzetközi beruházások épületgépészeti tervezése, 3D BIM modellezés 

 Hőközpontok, energiaellátó rendszerek modellezése és terveinek elkészítése 

 Geotermikus rendszerek koncepcionális tervezése, energetikai számítások 

 Geotermikus erőművek tervezésében való részvétel, nemzetközi projekt csapatban 

 Csővezeték rendszerek tervezése, méretezése 

Miért a Mannvit? 

Stabil, növekvő csapatunkba hosszú távra keresünk munkatársat, aki nem csak a hazai, hanem a külföldi 

kollégákkal és megbízókkal is szívesen dolgozik együtt. Fontosnak tartjuk a rugalmas munkavégzést, 

baráti légkört, magánélet tiszteletét, és a skandinávokra jellemző korrektséget. Nálunk biztosan fogsz 

új kihívásokkal találkozni, nemzetközi szinten is egyedi tudásra tehetsz szert. 

 Nemzetközi csapat tagjaként történő munkavégzés, nemzetközi környezet 

 Változatos projektek és feladatok 

 Versenyképes jövedelem, cafeteria, egészségbiztosítás 

 Továbbképzési lehetőségek, új területek megismerése 

 Fiatalos csapat, modern munkakörnyezet 

Elvárások és szükséges tapasztalatok: 

Jelentkezz hozzánk, ha van már némi tervezési tapasztalatod, tudsz és mersz önállóan tervezni, de 

emellett szeretsz csapatban dolgozni. A geotermikus energia ismerete nem feltétel, persze előny, de 

ha gépészként eligazodsz egy fűtőrendszerben, akkor a többit szívesen megtanítjuk. A minőségben nem 

szeretünk kompromisszumot kötni, de értékeljük a kritikus szemléletmódot. Főbb elvárások: 

 Önálló gépész, épületgépész tervezési tapasztalat 

 Kommunikáció képes angol nyelvtudás, mind szóban és írásban 

 Általános célú és mérnöki szoftverek alapos ismerete (MS Office, AutoCAD) 

 Precíz és igényes munkavégzés 
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Jelentkezéskor előnyt jelent: 

Tudjuk, hogy minden tudás tanulható, a személyiség és a hozzáállás a legfontosabb. Mindemellett, ha 

a tapasztalatod illeszkedik a projektjeinkhez, hamarabb tudsz aktív tagja lenni a tervező csapatunknak. 

Előnyös, de nem szükséges ezért: 

 Revit és/vagy Magicad szoftver ismerete 

 BIM tervezési gyakorlat, 3D tervezésben való jártasság 

 Geotermikus rendszerek ismerete 

 Csővezeték vagy közműtervezésben szerzett tapasztalat 

 Energetikai irányú tapasztalat 

Jelentkezés: 

Jelentkezéshez kérlek küldj fényképes önéletrajzot angol és magyar nyelven, valamint pár soros 

bemutatkozást, motivációs levelet, akár email formájában, az alábbi címre: 

 hr@mannvit.hu 


