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Pályakezdő épületgépész mérnök 

Mi, a STUDIO IN-EX-nél büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon egyedülálló módon alkalmazzuk 

a valós idejű és a világon piacvezető, closed-BIM együttműködésen alapuló tervezési technológiát. 

 

Debreceni irodánkban családias környezetben, hatékony csapatmunka keretében tervezünk. Nagy 

hangsúlyt fektetünk arra, hogy szakembereink átfogó, a nemzetközi piacon is helytálló szaktudással 

rendelkezzenek. 

• Mi mindent nyújtunk tervezőmérnök munkatársainknak? 

• Megbízóink nemzetközi cégek, így nagyszabású hazai és nemzetközi projektekben veszel majd 

részt, változatos munkák várnak rád, mint épületgépész mérnök. 

• A legmodernebb BIM technológiát használjuk – tanulj tőlünk: piacvezető szakértelemmel ren-

delkező BIM fejlesztő csapatunk folyamatos képzéseket tart. 

• Valós szakmai kihívások várnak rád és folyamatos fejlődési lehetőséget nyújtunk épületgépész 

tervező munkatársainknak. 

• Hiszünk az élethosszig tartó tanulásban, ezért támogatjuk a tervezőmérnök munkatársak igény 

szerinti képzését. 

• Innovatív technológiákat használunk nap mint nap: lézerszkenner, VR eszközök, felhő alapú 

technológiák, green box, fejlesztőcsapatunk által létrehozott tervezéstámogató szoftverek. 

• Átlag feletti munkakörülményeket biztosítunk: ergonomikus irodaberendezés és eszközök, 

étel-, italautomaták, gyümölcsnap, közös pénteki ebédek 

• Számunkra fontos a munkatársak testi-lelki egészsége: szervezett sportolási lehetőségek, 

sportszoba, gerinctorna, masszázs, ping-pong, biliárdasztal, darts és konzoljátékok várnak 

majd egy kis kikapcsolódásra. 

• Családbarát munkahelyként rugalmas munkaidőt biztosítunk, alkalmanként lehetőség van 

home office-ra, gyermekfelügyeletet, családi nyaralásokat szervezünk 

• És nem utolsó sorban egy igazi jó hangulatú csapat vár rád, akik szeretik együtt tölteni az időt, 

hiszen a munka is hatékonyabb, ha jól érezzük magunkat közben. 

• Igazak rád az alábbiak? 

• Befejezett felsőfokú tanulmányok épületgépész mérnök területen 
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• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office, AutoCAD) 

• Középfokú, aktív angol nyelvtudás 

• Logikus, analitikus gondolkodásmód 

• Rugalmasság, új megoldások iránti nyitottság 

• Nyitottság a tanulásra, fejlődésre 

• Csapatban való együttműködés képessége 

Amennyiben az Autodesk Revit programot felhasználói szinten már ismered és német nyelvtudásod 

is van, azt óriási előnyként értékeljük a jelentkezésnél. 

• Milyen munkák várnak rád, ha csatlakozol az IN-EX épületgépész mérnök csapatá-
hoz? 

• Ipari, irodai, logisztikai központ, adatközpont vagy éppen lakóépület tervezése – a legmoder-

nebb programok segítségével, 1.500 nm-től akár a 1.000.000 nm épületig. 

• Épületgépészeti rendszerek 3D tervezése – irodánk élen jár a BIM tervezés területén, elsők 

között kezdtünk foglalkozni a BIM technológiával – tőlünk magas szintű tudást nyerhetsz 

munka közben. 

• Professzionális BIM-es csoport segíti és szervezi a BIM-ben való munkát. 

• Teljes dokumentáció elkészítése: tervek, műszaki leírások, részletrajzok, elvi kapcsolások, 

költségvetés – szükség van arra, hogy átlásd az egész folyamatot és érezd a felelősséget. 

• Szoros kapcsolat a társszakági tervezőmérnök munkatársakkal – hiszen nálunk minden szak-

ági tervezőmérnök egy irodában egy csapatként dolgozik egy-egy projekten 

• Kapcsolattartás a megrendelőkkel, társtervezőkkel és társszakágakkal 

 

Csatlakozz csapatunkhoz és építsd fel nálunk karriered! 

https://www.in-ex.hu/allashirdetes/epuletgepesz-mernok/ 
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