
Miklóssy János Sportközpont-Kunszentmiklós

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

pályázatot hirdet

Miklóssy János Sportközpont-Kunszentmiklós 
 

karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6090 Kunszentmiklós, Szent Erzsébet tér 5.

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

Biztosítja az intézmény folyamatos működőképességét és az energiagazdálkodás
felügyeletét. Elvégzi a megelőző karbantartási munkákat, ellenőrzéseket, a felmerülő
hibák és hiányosságok javítását, küzdőtér takarítását, zöldterületek karbantartását,
síkosságmentesítést. Jelentkezőnek vállalnia kell a hétvégén és ünnepnapon történő
munkavégzést is.

Illetmény és juttatások:

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

•         Szakmunkásképző intézet, lakatos, vagy festő-mázoló, vagy villanyszerelő,
vagy víz-gázszerelő végzettség,

•         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség



•         vízgépész végzettség, ennek hiányában vállalja annak 2022. június 30-ig
történő megszerzését

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
•         önéletrajz korábbi munkahelyek és az ott betöltött munkakörök bemutatásával
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány büntetlen előélet igazolására

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Zoltán nyújt, a
703620139 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Miklóssy János Sportközpont-Kunszentmiklós

címére történő megküldésével (6090 Kunszentmiklós, Szent Erzsébet tér 5. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: Pénz/421-3/2021 , valamint a munkakör megnevezését: karbantartó.

•         Elektronikus úton Szabó Zoltán részére a mjsportkozpont@gmail.com E-mail
címen keresztül

•         Személyesen: Szabó Zoltán, Bács-Kiskun megye, 6090 Kunszentmiklós,
Szent Erzsébet tér 5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sportkozpont.hu
honlapon szerezhet.
 

 

Nyomtatás


