Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Arany János Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Gondnok
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1072 Budapest, Nyár utca 9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az iskola gondnoki feladatainak ellátása, technikai dolgozók irányítása, technikai dolgozókkal kapcsolatos adminisztratív teendők
ellátása. Az intézményvezető irányításával a szakmai munka feltételeinek biztosítása, technikai segítése. Az intézmény műszaki
állapotának figyelemmel kísérése, hibák jelzése, a kisebb szükséges eszközök beszerzése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z)
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•

Középfokú képesítés, büntetlen előélet,
cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
józan életvitel, megbízható, precíz, pontos munkavégzés, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, felhasználói
szintű számítógép-ismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

szakmai önéletrajz
iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
előző munkahelyek igazolásai
Erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 5.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Elektronikus úton Borosné Szél Mária intézményvezető részére a borosne@aranymszki.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 6.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

http://www.aranymszki.hu/

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a munkakörének ellátását a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrumon belül változó
munkahelyen végzi.A Pályázó hozzájárul adatainak írásos visszavonásáig történő kezeléséhez.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza

Nyomtatás

