Nyíregyházi Szakképzési Centrum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

karbantartó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményben és a tanműhelyében jelentkező javítási és karbantartási munkák elvégzése. Napi rendszerességgel figyeli,
ellenőrzi az oktatási intézményben felmerülő karbantartási, javítási feladatokat. Az észlelt és jelzett hibákat, hiányosságokat a tőle
elvárható és a biztosított feltételeknek megfelelően kijavítja (ajtók zárszerkezete, bútorok, vizes blokkok stb.) tantermek, folyosók,
aulák, ajtók festése. Az ingatlant körbe vevő zöldfelület gondozása (fűnyírás stb.), Az iskola területén és körülötte a járdák tisztán
tartása. Rendezvények előkészítésében részvétel, a kapcsolódó teremrendezési és visszarendezési feladat elvégzése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•

Középiskola/gimnázium, lakatos vagy villanyszerelő szakképzéttség,
magyar állampolgárság
büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
•
kazánkezelő/fűtő szakképzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

szakmai önéletrajz
az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3.
személlyel közléséhez)
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 13. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 6.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Személyesen: Kiss László (igazgató), Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 8.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a
KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza

Nyomtatás

