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Enying Város Önkormányzatának Városgondnoksága

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

pályázatot hirdet

Enying Város Önkormányzatának Városgondnoksága 
 

kőműves

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8130 Enying, Vas Gereben utca 3.

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

Enying Város Önkormányzatának intézményeiben, és azok területén, valamint az
Önkormányzat közterületein a szakfeladatok ellátása. A Városgondnokságon, valamint
az intézmény kezelésében lévő ingatlanokban a szakfeladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

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

•         Középfokú képesítés, szakérettségi vagy szakmunkás bizonyítvány,
•         Szakmai tapasztalat,
•         Magyar állampolgárság,
•         Büntetlen előélet,
•         Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
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•         Rugalmasság,
•         Terhelhetőség,
•         Elhivatottság,
•         "B" kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A pályázó fényképpel ellátott szakmai önéletrajza és motivációs levele.
•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
•         Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati

eljárással összefüggő kezeléséhez.
•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás arra

vonatkozóan, hogy a bizonyítványt megkérte.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Onody Gyula - intézményvezető
nyújt, a +36303007934 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Enying Város Önkormányzatának

Városgondnoksága címére történő megküldésével (8130 Enying, Vas Gereben
utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 01/8418-2/2020. , valamint a munkakör megnevezését:
kőműves.

vagy
•         Elektronikus úton Onody Gyula - intézményvezető részére a

varosgondnoksag@evszi.axelero.net E-mail címen keresztül
vagy

•         Személyesen: Onody Gyula - intézményvezető, Fejér megye, 8130 Enying,
Vas Gereben utca 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Enying Város Honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.enying.eu honlapon
szerezhet.
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Nyomtatás


