Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján
pályázatot hirdet
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ

Műszaki-üzemeltetési munkatárs csoportvezetői
megbízással
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7621 Pécs, Király utca 33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Az intézményhez tartozó ingatlanok üzemeltetési feladatainak ellátása,
különös tekintettel a takarítással, műszaki karbantartással, a vagyon és
személyi
biztonsággal,
a
műszaki
tanúsítványok
meglétével,
felülvizsgálatával, az érintésvédelemmel kapcsolatos feladatokra;
Gondoskodás az intézményhez tartozó ingatlanok helyszíni bejárásáról, az
állapotfelmérésről, és a szükséges intézkedések kezdeményezése az
állagmegóvás érdekében; Árajánlatok beszerzése; értékelése és a
megrendelésekkel összefüggő feladatok, A műszaki jellegű rendkívüli

feladatok koordinálása; A szállítói számlák szakmai teljesítésigazolásának
ellenőrzése;
Közreműködés
a
tárgyi
eszköz
és készletleltár
lebonyolításában;
Tárgyi
eszközigények
felmérése,
beszerzések
elősegítése; A szakterületét érintő statisztika és adatszolgáltatás elvégzése;
Az intézményi használatban lévő gépkocsik üzemeltetésével összefüggő
feladatok koordinálása, a gépjárművek üzemeltetési rendjéről szóló
szabályzatban foglaltak betartatása;
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Felsőfokú képesítés, Műszaki szakirányú diploma,
Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,
 Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 B kategóriás jogosítvány,

Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
egészségügyi alkalmasság.



Elvárt kompetenciák:


Jó szintű szervezési, együttműködési készség, terhelhetőség;
felelősségteljes, alapos, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Részletes szakmai önéletrajz; motivációs levél; iskolai
végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (KÖZALK 18év + fogl 2017);
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában
foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő
kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 19.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Jeszán Csabáné intézményvezető részére a
bmgyk@bmgyk.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.bmgyk.hu - 2022. április 29.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bmgyk.hu
honlapon szerezhet.

