Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján
pályázatot hirdet
Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ

Üzemeltetési munkatárs
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1222 Budapest XXII. kerület, Nagytétényi út 31-33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
•
•
•
•
•

A Klauzál Ház és telephelyeinek műszaki üzemeltetési és
karbantartási feladatainak koordinálása
A telephelyekkel kapcsolatos közüzemi szerződések és számlák
figyelemmel kísérése, ingatlanüzemeltetés gazdaságos biztosítása;
Kapcsolattartás az alvállalkozókkal, a szerződött feladatok
elvégzésének ellenőrzése,
Kapcsolattartás hatóságokkal, közműszolgáltatókkal, levelezések
bonyolítása;
Karbantartási és javítási határidők figyelemmel kisérése;

•
•

Közmű mérők leolvasása, adatok továbbítása;
Éves karbantartási és beruházási terv készítésében történő
részvétel.
• Fejlesztéssel, felújítással, vagy átalakítással kapcsolatos előkészítő
anyagok összeállítása, pozitív döntés esetén a projektek
koordinálása
• Felújításokhoz, karbantartásokhoz szükséges eszközök beszerzése
• Vállalkozói ajánlatok bekérése, szerződések előkészítése,
számlázás
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

Középfokú műszaki végzettség,
B kategóriás vezetői engedély
Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.
Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• épületgépész
• épületkarbantartó,
• üzemeltető munkakörben szerzett tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű kommunikációs képesség, terhelhetőség, pontosság, önálló
munkavégzés.,
Előnyt jelentő kompetenciák:
• Kiváló szintű Kapcsolatteremtő képesség.
• Megbízhatóság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata.
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
• Részletes szakmai Önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:2018. december 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Diófási Gabriella
nyújt, a 0612260559 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
▪ Postai úton, a pályázatnak a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi
Művelődési Központ címére történő megküldésével (1222
Budapest XXII. kerület, Nagytétényi út 31-33. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését: Üzemeltetési munkatárs
▪ Elektronikus úton Diófási Gabriella részére a info@klauzalhaz.hu
E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 6.
A
munkáltatóval
kapcsolatban
további
www.klauzalhaz.hu honlapon szerezhet.

információt

a

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: ………………….
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A
pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

