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Today inspired by tomorrow 

 

KARRIERLEHETŐSÉG 
 
Az Emobility Solutions az iparág úttörőjeként immáron 7 éve a hazai piac és a nemzetközi 
színtér elismert elektromobilitási szakértője. Cégünk több hazai és nemzetközi 
elektromobilitás projekt megvalósításában vett részt és zárt sikeres projekteket. Társaságunk 
kiterjedt tapasztalattal rendelkezik a kiszolgáló- és töltőinfrastruktúrák telepítésében és 
üzemeltetésében Európa számos országában.  
Cégünk elkötelezett híve a megújuló energia nyújtotta lehetőségeknek. Filozófiánk olyan 
értékekre épül, ami mindent megtesz a környezettudatosságért, minőségért és az 
ügyfélélményért. 
 

Cégünk kutatás-fejlesztés támogatásához keres VILLAMOSMÉRNÖK hallgatót. 

 
Az elektromobilitás világszerte dinamikusan fejlődő iparág, mely több terület kapcsolódása, 
mint például: informatika, mobilitás, villamosság, fenntarthatóság.  
Az Emobility Solutions teljes megoldást kínál ügyfelei részére – stratégiai szolgáltatások, 
tervezés, kivitelezés, üzemeltetés, innováció – így komplex tudásbázis birtokába kerülhetsz. 
 
Mivel foglalkozik a kutatás? 
E-mobilitás területén hasznos mérőműszer tervezése, valamint laborműszer építése és 
tesztelése. 
 
Mi lesz a feladatot a kutatás-fejlesztés terén? 

• Osztrák, német, angol, amerikai cégekkel kapcsolatfelvétel, a kutatás-fejlesztéshez 
kapcsolódó információs anyag bekérése a projektvezető támogatásával; 

• Irodalom-kutatás a projektvezető támogatásával. 
Későbbiekben: 
• Rendszerterv/architektúra készítés; 
• Mérőrendszer kifejlesztésében való részvétel; 
• Prototípus gyártásban nyújtandó mérnöki támogatás; 
• Jogszabályi/szabványossági megfelelőség. 
 
Milyen előnyökkel járhat, ha részt veszel a kutatásunkban?  
Alapos ismereteket szerezhetsz az alábbiakban:  
• Autótöltő és IT infrastruktúra; 
• Smart gridbe kapcsolás; 
• Zöld energia, energia racionalizálás; 
• Villamoshálózat fejlesztés. 
 
Díjazás: megállapodás alapján 
Munkavégzés helye: nem lokációhoz kötött 
 
A kutatás-fejlesztésben való munkavégzés heti 5-8 órát vesz igénybe, azonban a kutatások 
előrehaladtával a ráfordított munkaóra nőhet. 
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Today inspired by tomorrow 

 
Távlati lehetőségek 
Cégünk Németországban is rendelkezik kirendeltséggel, ezért célunk, hogy 
villamosmérnökként a német szakmai előírásoknak megfelelő képesítéseket is megszerezd, 
melynek eléréséért társaságunk teljes mértékben támogat. Amennyiben ezt sikeresen 
teljesíted, a német telephelyünk vezető villamosmérnökévé válhatsz. Ahhoz, hogy ezt a közös 
célt el tudjuk érni, kiváló német szakmai nyelvtudással (írásban és szóban egyaránt) és 
mobilitási hajlandósággal kell rendelkezned. 
 
Cégünk szakmai és karrier fejlődésedhez az alábbiakkal járul hozzá:  

• Kimondottan nemzetközi projektekben vehetsz részt;  

• Iparágon belül megszerezhető szerteágazó tudást adunk;  

• Hosszútávú munkalehetőséget biztosítunk;  

• Projektmunkákban való azonnali részvétel, mely nagymértékben elősegíti a szakmai 
fejlődést és a karrierben való előrelépést;  

• Folyamatos szakmai képzéseken és tréningeken vehetsz részt;  

• Smart rendszerek/technológiák megismerésére tehetsz szert.  
 
 
Amennyiben szakdolgozat témát keresel vagy már készíted, és annak témája összefügg az 
elektormobilitással, szívesen állunk rendelkezésedre külső konzulensként és/vagy szakmai 
gyakorlat biztosításával is.  
 
Ha a fentiek elnyerték tetszésedet, és szeretnél elmélyedni az iparág rejtelmeiben, további 
részletekért keress bennünket az alábbi elérhetőségeken:  
 
Telefonon: Tóth Emese: mobil: +36 20 2138574 
e-mail: allas@esols.eu  
www.emobilitysolutions.eu 
 

      
 


