A TSM rendszer egy olyan összetett mérési hálózat, amely képes a járművek
össztömegét és tengelyterhelését megállítás nélkül, menet közben lemérni
és meghatározni a mért értékek jogszabályoknak való megfelelőségét.
A TSM rendszer az útdíjellenőrzési rendszer (UD rendszer) meglévő elemeire
épül. Az UD rendszer ellenőrző eszközei mellett a mérőállomásokon az
útburkolatba olyan érzékelők (úgynevezett WIM szenzorok – Weigh In
Motion) telepítése történt meg, amelyek képesek a járművek össztömegét
és tengelyterhelését mozgás közben meghatározni (22/2017. (VIII. 17.) NGM
rendelet).

Amennyiben hirdetésünk
felkeltette érdeklődését,
kérjük, küldje el önéletrajzát
bérigénye megjelölésével a
cv@nemzetiutdij.hu e-mail
címre.
Jelentkezési határidő:
2022.09.21.

Munkavégzés helye:
Budapest, XIII. kerület

TSM szakértő
kollégát keresünk

A fenti munkakörben a következő főbb feladatok várnak rád:

Munkarend:
Irodai, heti 40 óra
Munkaviszony:
Határozatlan idejű

Mivel a TSM rendszer teljesen egyedi, így első feladatod a kollégák
segítségével annak átfogó megismerése, kapcsolódó összefüggések
megértése, folyamatok elsajátítása. Ezt követően a feladataid:
 A TSM portálok hitelesítése miatt kapcsolattartás hatóságokkal és külső
vállalkozásokkal.
 A TSM WIN egységek karbantartás ütemezésének előkészítése és
koordinálása a Vállakozókkal közösen.
 TSM mérési pontosság és monitorozó mérések koordinálása, a kapott
anyagok felülvizsgálata, szükség esetén javíttatása.
 TSM kalibrációkban, hitelesítésekben való aktív támogató részvétel.
 Útburkolati mérések és kivizsgálások támogatása.
 Mérőpontok hitelesítési érvényességének nyomon követése,
Vállalkozóktól kapott dokumentációk felülvizsgálata.
 Garanciális és nem garanciális hibabejelentések, ügyek intézése,
javításokhoz szükséges ajánlatok bekérése.
 Vállalkozók teljesítéseinek koordinálása, minőségi és mennyiségi
ellenőrzése, kifizetéshez szükséges leigazolása, kapcsolódó
dokumentációk kezelése.

Jelentkezésed megküldésével
hozzájárulsz ahhoz, hogy az
önéletrajzodban megadott
adatokat a NÚSZ Zrt az adatvédelmi
tájékoztatóban meghatározottak
szerint kezelje, abból a célból, hogy
az állásajánlatra történő kiválasztást
lebonyolítsa. Ezen hozzájárulását
bármikor, indokolás nélkül
visszavonhatod a cv@nemzetiutdij.hu
e-mail címre küldött elektronikus
levéllel.

Te vagy a megfelelő ember, amennyiben az alábbiakkal rendelkezel:
 felsőfokú végzettség
 műszaki beállítottság
 B kategóriás jogosítvány (vezetési gyakorlattal)
 MS Office programok magas szintű felhasználói ismerete
 jó kommunikációs és tárgyalási készség
 rendszerszemlélet
 határozottság és önállóság
Előnyt jelenthet számodra, ha van:
 irányítói feladatban szerzett tapasztalat
 SAP vállalatirányítási rendszer felhasználói szintű ismerete
Amit biztosítunk:
 kiemelkedő béren kívüli juttatások,
 együttműködő, rugalmas csapat, jó hangulat,
 stabilitás és kiszámíthatóság, támogató szemlélet, elismerést nyújtó
szervezet és közösség,
 változatos munka, szakmai fejlődési lehetőség, belső és külső
képzések.
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