Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(BFVK Zrt./munkáltató)

Ingatlanvagyon értékelő
munkatársat keres
mely pozícióra megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is
várja.

Céginformáció:
●

Az I. kerület Attila úti, a Budai Vár szomszédságában található székhelyünk és a zuglói
telephelyünk egyaránt könnyen megközelíthető gépjárművel és tömegközlekedéssel.
Mindkét helyen biztosítunk parkolási lehetőséget munkavállalóink részére.

●

Fő feladatunk a főváros ingatlanvagyonának hatékony, szakszerű, maximális gazdasági
eredményre törekvő hasznosítása, kezelése

●

Munkatársaink
egy
folyamatosan
fejlődő
transzparens,
egészségtudatos,
emberközpontú, családbarát munkahelyen dolgoznak, ahol a munkatársak anyagi és
szellemi megbecsülésére törekszünk.

●

Cégünk 183 fős létszámát, fele-fele arányban fizikai és irodai feladatokban
foglalkoztatjuk, 50 éve stabil, megbízható munkahelyet biztosítva.

Miért érdemes nálunk dolgozni?
● Cafeteria juttatás;
● Munkatársainknak jó minőségű munkaeszközöket biztosítunk, hogy mindenki a legtöbbet
tudja kihozni magából;
● A céges okostelefonodat magáncélra is használhatod;
● Betanulási időszakban mentori segítséget biztosítunk;
● Értékeljük és elismerjük, ha erőn felül is beleteszed magad az adott feladatba.
Támogatunk abban, hogy sikeres legyél a munkádban;
● Személyre szabott szakmai képzéseket szervezünk részedre, fejlődési lehetőséget
biztosítunk;
● Emberközpontú céges kultúrára számíthatsz, egy összetartó, dinamikus csapatban fogsz
dolgozni;
● Jó hangulatú céges rendezvényeken vehetsz részt.

Feladataid:
Ingatlanvagyon-értékelési szakvélemények készítése, ami jellemzően a forgalmi érték és bérleti
díj meghatározására vonatkozik a Fővárosi Önkormányzat vagyoni körébe tartozó ingatlanoknál.
Az értékbecslési feladat magában foglalja a helyszíni szemlét, az adatok gyűjtését és elemzését,
valamint a szakvélemény elkészítését, dokumentálását és a kapcsolódó adminisztráció elvégzését
is.
Amit várunk Tőled:
● Legalább középfokú végzettség mellett ingatlan közvetítő- és értékelő szakképzettség;
● Legalább 3 év ingatlan értékbecslőként szerzett szakmai tapasztalat;
● Felhasználói szintű informatikai ismeretek (Microsoft Office, kiemelten Word és Excel);
● Erkölcsi bizonyítvány;
● Önálló munkavégzés, pontosság, terhelhetőség.
Előnyt jelent:
● Felsőfokú szakirányú (műszaki, közgazdasági, jogi) végzettség;
● Emelt szintű ingatlanvagyon értékelő szakképzettség;
● B kategóriás vezetői engedély.
Amit kínálunk:
●
●
●
●
●

Közös megegyezés szerinti jövedelem;
Megegyezés szerinti napokon otthoni munkavégzési lehetőség, heti 1-2 nap;
Szakmai fejlődési lehetőség;
Eredmény- és teljesítményorientált munkakörnyezet;
Munka törvénykönyve szerinti, teljes munkaidős foglalkoztatás;

A munkavégzés helye:
● Budapest, Attila út 13/A.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
● A szakmai életutat, iskolai végzettséget, egyéb képzettséget és képesítést bemutató
fényképes önéletrajz bruttó bérigény megjelölésével;
● Nyilatkozatodat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő adataid pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárulsz;
● Kérjük, hogy jelentkezésed elküldése előtt olvasd el az álláspályázatra jelentkezőknek
szóló Adatkezelési tájékoztatót a BFVK Zrt. weboldalán.

