Szent István Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Létesítménygazdálkodási Iroda
fenntartási alkalmazott (műszaki ügyintéző, épület karbantartó)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, napi 6 órás
A munkavégzés helye:
Budapest, 1146 Budapest, Thököly út 74.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Kar kezelésében lévő épület, építmények, épületgépészeti anyagok, eszközök
üzemeltetéséhez szükséges szakipari munkák szakszerű ellátása. Meghibásodások gyors és
szakszerű elhárítása. Kisebb felújítások, cserék szakszerű végrehajtása. Általános karbantartói
feladatok ellátása, műszaki ügyintézés, műszaki adminisztrációs feladatok elvégzése.
Anyagmozgatás, logisztikai feladatok ellátása. Rendezvények, ünnepségek előkészítése.
Kapcsolattartás külső kivitelezőkkel, szolgáltatókkal
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:




Középfokú képesítés, műszaki szakképzettség,
MS office alkalmazások ismerete;
Önálló, precíz, pontos munkavégzés;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:





Részletes önéletrajz;
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy az
erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata;
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott pályázati anyagot az
eljárásban résztvevők megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Diána Zsuzsanna nyújt, a 06-1252-1270 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Varga Diána részére a varga.diana.zsuzsanna@ybl.szie.hu Email címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Szent István Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 NKI és SZIE honlapja - 2019. szeptember 30.
 SZIE illetve Kari hirdetőtábla - 2019. szeptember 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató fenntartja a jogot a pályázat visszavonására.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

