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Beielentkez6,

F6vArosi Onkormanyzat Gsamok 6s Piac lgazgat6siga
a "Kdzalkalmazottak jogallasarol szol6" 1992. 6vi )OO(ll. torveny 2OlA..

alapj,n

palyezatot hirdet

F6varosi Onkorm6nyzat Csamok 6s Piac lgazgat6saga

mfiszaki osztalyvezet6
beoszas ellatasera.

A kiizalkalm azotti jogviszony id6tartama:
hatarozatlan idej( kiizalkalmazotti jogviszony

Foglalkodatas rellege:
Teljes munkaid6
A vezet6i megbizes id6tarlama:
A vezetcii megbizas hatarozott id6re, 5 6v-ig sz6l.

A munkav6gz6s helye:
Budapest, 1'117 Budapest, K6r0sy J6zsef utca 7-9.

A beoszt6shoz tartoz6, illetve a vezet6i megbizissaljir6 l6nyeges feladatok:

A m0szaki oszaly feladatai elv6gz6s6nek megszervezdse, lebonyolitesa, ellen6z6se; A beoszott dolgozok tevekenyseg6nek
dsszehangoldsa, az egy6b szervezeti egysagekkel egyuttm0kddost el6segit6 kapcsolatok kialakitasa; A szaktenileti m szaki
ellen6rok szakrnai koordinalasa, munkaszervez6se, beszamoltatAsa, ellen6z6se; Beruhezsi, fel0jitasi 6s karbantartasi tervek
el6k6szit6se, kiiltsegel6irenyzataik kidolgozasa; Az engedelyezett beruhdzsi 6s fel0jitdsi kerelek felhasznalastu6l, az 6ves
irdnyzatok rnegval6silese6l, az 6pit6si, szerel6si munkiik kivitelezesor6l, a sziiksoges hat6sagi enged6lyek megszez6serdl valo
gondoskodas; A tervek megval6sitasAt c6lzo szerzdd6skaitesi tdrgyal6sok irdnyitesa, a szerzdd6stervezetek szakrnai vizsgalata 6s a
szerz6d6sek rnegkotesenek el6keszit6se; Az elkesziilt letesitm6nyek, befejezett munkak mtszaki dtadas-dtvetelenek, az ebb6l ered6
penztigyi kotelezetts6gek rendez6s6nek, iizembe helyezesi 6s haszlalatbav6teli eljeresainak ir6nyitdsa, a garancidlis, szavatossagi
ig6nyek 6rvenyesit6se 6s ennek ellen6z6se; A feladatok v6gzes6vel dsszefiiggd nyilvantart6sok vezet6s6nek, adatszolgeltatdsok
teljesit6s6nek, jelent6sek elkeszit6s6nek, az ingatlanok terilleti 6s m0szaki adatait tartalrnazo terv- 6s rajaar kezel6s6nek
megszervezese; Beruhdz6sok, felijitesok 6s karbantartdsok teljesiteset iisszefoglal6 besza nnldjelent6s k6szitese; A folyarnatban
l6v6 munkdk helyszini ellen6z6se; A szakteriilet6re vonatkoz6 hat6lyos jogszabalyok isnprete; Az lgazgat6s6g mindsfu- 6s
kitrnyezetiranyitesi rendszer6nek m(kdd6s6vel kapcsolatos hataskair6be utalt feladatok elletSsa.

llletm6ny 6s juttaEsok:
Az illetrneny meg6llapit6sara es a juttat6sokra a "Kozalkalrnazottak jogSll6s6r6l sz6l6" 1992. 6vi )oc(ll. ldrveny rendelkez6sei az
iranyadok.
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Fdiskola,G6p6szrnernokv6gzetts6g,
Epijletg6p6szet terillet6n - Legal6bb 5 6v feletti szakmai tapasralat,
Felhasznal6i

slnt(

MS Office (irodai alkalmazasok),

Magyarallampolgdrs6g,
Buntetlen eloelet, erkiilcsi bizonyitvany,
Cselekvdkepesseg
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A peryezat elbir6lesanel e16nyt jelent:
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Energetikuskepesites,
M0szaki ellen6ri jogosults6g (regisrr6ci6) r€gt6te,
Allamigazgatas teruleten szezett szakrnai tapasaalat

Elv6rt kompetenciek:
Pontos, preciz ainalb fiunkavegzes,
J6 kommunikdcios k6pessql, rajzolvas6si keszseg,
J6 probl6rnarnegold6 k6szseg, hat6rozott fellepes,
Eszetikai igenyess69,

A p6ryezat r6szek6nt benytjtand6 iratok, igazolasok:
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Fenyk6pes szakrnai ain6letrajz
lskolai vegzettseget igazol6 bizonyitvany masolata
90 napn6lnem r6gebbi erkolcsi bizonyitvany (vagy ig6nyt6s6nek igaalasa)

Nyilatkozat an6l, hogy

a

pAlytuali anyag6ban foglalt szer€lyes adatainak

kezel6s6hez hoUj6rul
Nyilatkozat arr6l, hogy nem ell cselekv6kopessqlet 6rint6 gondnoks6g atatt

a

palyezati eljaressal dsszefilggd

A beosztis bettilthet6s6g6nek id6pontia:
A beoszas legkorebban a pdly6zatok elbirel6s5t kiivet6en azonnal bet6lthet6.

A palyezat benyUrtis5nak haterideje: 2018. februer 15.
A pdly6zati kiir6ssal kapcsolatosan tovabbi inforrnaciot Szijarto MSria nyijt, a 273-3105 -os telefonsArnon.

A pilyezatok benyijtasanak m6dra:
. Postai iton, a p6ly6zatnak a F6vdrosr onkorm5nfzat Csamok es Piac lgazgatosiiga cirnere tdrt6n6 rnegkilld6sevel

.

(1518 Budapest, Pf. '186. ). Kerjiik a boritekon feltuntetni a paly6zati adatbazisban szerepl6 azonositd szrnct:
MUI/16G1/2018. , valamint a beosz6s rnegnevez6s6t: M0szaki osztatyvezet6.
Szernelyesenr Kii4onti iktatoban, Budapest, 1117 , K6rdsy J6zsef utca 7-9.

.

A p6lyAzat elbir6Hsenak hat6rideje: 20'18. februAr 28.
A munkilht6val kapcaolatban tov6bbi informaci6t a www.piaconline.hu honlapon szerezhet.
A KoZGALLAS publikAlisi id6pontia: 2018. januet 25.

A pelyazati kiiriis k6z6tev6je a szernelyiigyi ktizpont. A palydzati kiires a munkdltato altal a szernelyiigyi kdzpont r6szere rnegkuldiitt
adatokat tartalrna.za, igy annak tartalmS6rt a palyiizatot kiiro szerv felel.
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