
Jászfényszaru Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató
Szervezete

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

pályázatot hirdet

Jászfényszaru Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató
Szervezete 

 
karbantartó-villanyszerelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5126 Jászfényszaru, .

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

Önkormányzati ingatlanok elektromos berendezéseinek rendszeres ellenőrzése,
hibaelhárítása, javítása, karbantartása. Rendezvények áramellátásának biztosítása.
Közreműködés és szakmai segítség kapcsolódó karbantartói feladatok ellátásában.

Illetmény és juttatások:

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

•         Szakmunkásképző intézet, villanyszerelő,
•         hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         B kategóriás jogosítvány,
•         büntetlen előélet, cselekvőképesség



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         hasonló munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
•         Jászfényszarui helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz
•         végzettséget, egyéb szakmai képesítést tanúsító okiratok magyar nyelvű

másolata
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megigényléséről

szóló igazolószelvény
•         hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsámboki Sándor nyújt, a
+3657520125 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Jászfényszaru Városi Önkormányzat Gazdasági

Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete címére történő megküldésével (5126
Jászfényszaru, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2019.01.31 , valamint a munkakör
megnevezését: karbantartó-villanyszerelő.

vagy
•         Elektronikus úton Kakas Gáborné részére a

adminisztracio@varosgazdalkodas.eu E-mail címen keresztül
•         Személyesen: Kakas Gáborné, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5126

Jászfényszaru, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívást az elbírálás
határideje előtt visszavonja, a pályáztatási folyamatot megszakítsa, illetve a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztási eljárás lefolytatása (az állásinterjúra
történő behívás, az elbírálás, a visszaértesítés) a Munkáltató humánerőforrás-
gazdálkodási lehetőségeit figyelembe véve, folyamatosan történik

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.jaszfenyszaru.hu - 2019. február 5.
•         www.varosgazdalkodas.eu - 2019. február 5.



A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Munkáltató, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében
benyújtott személyes adatokat az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, valamint az adatkezelés tekintetében jogi kötelezettséget megállapító egyéb
jogszabályok szerint kezeli.

 
 

Nyomtatás


