Óbudai Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Óbudai Egyetem
Kollégium
műszaki szolgáltató (gondnok)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1034 Budapest, Bécsi út 104-108. .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
"Kisebb jellegű karbantartások kivitelezése és megelőző karbantartási feladatok ellátása. Az épületben adódó
műszaki hibák jelentése, esetenként annak megjavítása (például villanyizzók cseréje), az udvar rendezettségének
ellenőrzése. Az épületek bejárásával a műszaki biztonságának ellenőrzése és a kollégium épületének állagában,
szerkezetében, berendezéseiben jelentkező meghibásodás és kár haladéktalan jelentése. Javítási munkákban
való részvétel és felügyelete. Az épület fenntartásával, működtetésével kapcsolatos nyilvántartások vezetése."
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•

Középfokú képesítés, villanyszerelő és/vagy asztalos és/vagy lakatos és/vagy vízvezetékszerelő
és/vagy gépész végzettség,
Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Alap szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
Épületkarbantartás területen szerzett tapasztalat
A képesítési területén szerzett 1-3 év közötti szakmai munkatapasztalat
Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya
alatt.

Elvárt kompetenciák:

•
•
•

Kiváló szintű probléma megelőző szemléletmód,
Kiváló szintű pontosság és precizitás,
Kiváló szintű megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•

Részletes szakmai önéletrajz
Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. április 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szombati-Fülöp Anita nyújt, a +36302950629 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Elektronikus úton Szombati-Fülöp Anita részére a fulop.anita@ka.uni-obuda.hu E-mail címen
keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen
felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy
elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A
pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 5.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
OE honlap - 2019. március 8.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Hivatkozási szám: OE KOLL 34/2019
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

