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Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény

                           
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény 
 

KARBANTARTÓ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 58-64.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézmény telephelyein és az Önkormányzati Intézményekben felmerülő,kisebb műszaki hibák elhárítása, valamint egyéb
karbantartói feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Szakmunkásképző intézet, szakmunkás képzettség, építőipari/műszaki végzettség, lakatos, vagy burkoló végzettség,
•         B kategóriás jogosítvány,
•         magyar állampolgárság,büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás

alatt,cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         hasonló területen szerzett tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes, fényképes szakmai önéletrajz, a végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 90 napnál
nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (mellyel igazolható a büntetlen előélet és hogy nincs az állampolgár a
közalkalmazotti foglalkoztatástól eltiltva)A pályázó aláírt nyilatkozata, arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a
pályázattal kapcsolatos kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 19.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Dede Adél Igazgató nyújt, a 06.52/273-136. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény címére történő megküldésével (4200

Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 58-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: I-119/2021 , valamint a munkakör megnevezését: KARBANTARTÓ.

•         Elektronikus úton Nagyné Dede Adél részére a hgszi@hgszi.hu E-mail címen keresztül
•         Személyesen: Az Intézmény Titkárságán, Hajdú-Bihar megye, 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 58-64. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtásakor minden esetben hivatkozzon az I-119/2021.iktatószámra, valamint a "karbantartó" munkakörre!

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
 

Vissza Nyomtatás


