
 
 

A dél-alföldi térség legnagyobb víziközmű-szolgáltatójának  

Központi Laboratóriuma 

munkatársat keres  

teljes munkaidőben történő foglalkoztatással, azonnali munkakezdéssel 

 
 

mikrobiológiai csoportvezető 

munkakörbe 

 
 

Munkavégzés helye: Békéscsaba, Központi Laboratórium 

 

Feladatok: 

A mikrobiológiai csoporton belüli munkavégzés, így: 

 mikrobiológiai csoport munkájának irányítása és szakmai felügyelete 

 tenyésztésen alapuló bakteriológiai vizsgálatok, mikroszkópos biológiai és 

ökotoxikológiai vizsgálatok szabvány, vagy egyedi módszer szerinti elvégzése, 

mérések felügyelete  

 vizsgálati eredmények kiértékelése, ellenőrzése, adminisztrálása 

 területhez kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok elvégzése, kontrollja 

 mikrobiológiai laboratórium jártasságának biztosítása, szükség esetén a 

laboratóriumok közötti összehasonlító vizsgálatok (ILC) megszervezése, 

lebonyolítása és kiértékelése 

 új akkreditált vizsgálati módszerek kidolgozása és bevezetése 

 mérőeszközök, készülékek és vizsgálati eszközök szakszerű működtetése, 

ellenőrzése 

 a mikrobiológiai csoporton belüli dolgozók és a mintavevők belső képzése 

 mikrobiológiai csoport anyag és eszköz rendeléseinek koordinálása  

 minőségirányítás fejlesztésében való részvétel 

 

Feltételek: 

 biológus, mikrobiológus, biomérnök, vagy élelmiszeripari mérnök felsőfokú Msc 

végzettség 

 legalább két év akkreditált laboratóriumban, hasonló szakmai területen 

szerzett gyakorlat 

 angol középfokú C típusú nyelvvizsga 

 MS Office felhasználói szintű ismerete 

 

Elvárások: 

 irányító- és szervező készség, magabiztosság 

 innovatív szemlélet, elhivatottság 

 szabálykövetés, pontosság és nagyfokú precizitás 

 jó munkabíró képesség, terhelhetőség 



 kiváló problémamegoldó képesség, gyakorlatiasság 

 önálló munkavégzés 

 jó kommunikációs készség 

 megbízhatóság 

 jó együttműködési készség, csapatmunkára való képesség 

 

Előnyt jelent: 

 vezetői-, irányítási gyakorlat 

 mikrobiológia, azon belül is vízmikrobiológia területén szerzett szakmai 

tapasztalat, gyakorlati ismeret 

 protisztológiai és algológiai ismeretek 

 angol szaknyelvi képesítés 

 minőségbiztosításban való jártasság, minőségirányítási ismeretek 

 szakirányú, vízellátással, szennyvíz tisztítással és környezetvédelemmel 

foglalkozó jogszabályi ismeretek 

 

Amit kínálunk: 

 kiváló csapat és jól felszerelt laboratórium 

 versenyképes juttatási csomag (alapbér, munkáltatói magánnyugdíjpénztári 

hozzájárulás, Cafetéria, munkába járás támogatása) 

 szakmai konferencián, továbbképzésen való részvételi lehetőség 

 

A szakmai önéletrajzot és a motivációs levelet a pozíció feltüntetésével a hr@alfoldviz.hu  

e-mail címre várjuk. 

Kérünk minden jelentkezőt, hogy amennyiben hozzájárul a pályázati anyagában megadott személyes 

adatai, benyújtástól számított további 2 évig történő kezeléséhez, úgy kérjük, az alábbi szöveget 

szerepeltesse a benyújtásra kerülő pályázati anyagában: 

Nyilatkozom arról, hogy a pályázati anyagomban szereplő személyes adatok ALFÖLDVÍZ Zrt. általi, a 

benyújtástól számított további 2 évig történő kezeléséhez hozzájárulok abból a célból, ha a 

végzettségemnek, tapasztalatomnak megfelelő munkakör kerülne meghirdetésre, arról 

tájékoztathassanak. 
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