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A 

Nevelési és Kulturális Intézmények Gazdasági Szolgálata 

közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott munkatársat keres 

1 fő (épület) karbantartó 

munkakör betöltésére  

Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

1. Leendő munkatársunk feladatai: 

A Karbantartó alapvető feladata a Karbantartó csoportvezető által meghatározott intézmény telephelyén a 

folyamatos műszaki-technikai üzemeltetés biztosításához szükséges megelőző karbantartói és a 

szakterületéhez tartozó javítási-karbantartási feladatok végrehajtása, illetve élet-, baleset-, vagy jelentős 

kárveszély esetén a veszélynek kitett terület azonnali lokalizálása, a kárenyhítés megkezdése. 

2. A munkatársunkkal szembeni elvárásaink: 

a) szakirányú középfokú iskolai végzettség vagy szakirányú szakmunkás végzettség, szakképzettség 

(vízszerelő, központifűtés-szerelő, kőműves, burkoló, épületasztalos, lakatos), 

b) hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat. 

3. Csatolandó okiratok: 

a) önéletrajz, 

b) legmagasabb iskolai végzettséget, valamint szakképesítést igazoló iskolai bizonyítványok másolata, 

c) a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

d) a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét, a referenciák valódiságát a 

munkáltató ellenőrizheti. 

4. A munkakör betöltésének feltétele: 

Büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve vele 

szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdéseiben foglalt kizáró okok. Ennek igazolására 3 

hónapnál nem régebbi, a fenti feltételeknek megfelelő erkölcsi bizonyítvány igénylése szükséges. 

5. Elvárt kompetenciák: 

a) önálló munkavégzés, 

b) terhelhetőség, 

c) rugalmasság. 
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6. A munkakör betöltésénél előnyt jelent: 

a) Vízszerelő, épületasztalos, lakatos végzettség, 

b) B kategóriás gépjárművezetői engedély. 

7. A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

8. Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 

törvény, valamint az intézményvezetői rendelkezés alapján létrejött megegyezés az irányadók. 

9. A pályázat benyújtásának határideje: 

2023. február 24. 

10. A pályázatok benyújtásának módja: 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését és megfelel a fenti követelményeknek, úgy a csatolandó okiratokat 

az allashirdetes@ngsz.hu e-mail címre várjuk. 

11. A pályázat elbírálásának határideje: 

2023. március 3. 

Kérjük a pályázat tárgyában megjelölni a megpályázott munkakört. 
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