Szent István Egyetem Ybl M. Építéstudományi Kar, Budapest
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szent István Egyetem Ybl M. Építéstudományi Kar, Budapest
Dékáni titkárság (üzemeltetés)
fenntartási alkalmazott (éjszakai portás)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye:
Budapest, 1146 Budapest, Thököly út 74.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Munkája a fenti létesítmény portási feladatainak elvégzésére terjed ki az alábbiak
szerint: folyamatosan és pontosan ellenőrzi a belépni és kilépni szándékozó
kollégisták, külső személyek vagy vendégek személyazonosságát és jogosultságát a
benntartózkodásra. Folyamatosan és pontosan vezeti a belépési és kilépési
nyilvántartást, a kollégiumi nyilvántartásokat. Jelzi a karbantartó irányába az
esetlegesen megjelent meghibásodási vagy egyéb javításra szoruló beírásokat,
amelyek a nyilvántartásba megjelennek. A mosókonyha használatának időszakos
ellenőrzése. A különböző használati és tisztítási tárgyak kölcsönzése és kiadása,
illetve letét beszedése. A kollégisták vendégei és a külső vendégek részére az
egyezetett szállás kiadása, ellentételezés beszedése, nyilvántartás vezetése és
dokumentálása. Betartja a SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar szabályzatát
különösen a rá vonatkozó részeit, külön tekintettel a Munkavédelmi és Tűzvédelmi és
Közegészségügyi előírásoknak megfelelően. Felelősségteljesen, önállóan végzi a
munkáját.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:





8 Általános,
magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás
és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
személy,
cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

középfokú iskolai végzettség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:






részletes, fényképes, szakmai önéletrajz,
iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a
bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata; a
büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó
feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási
intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási
jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és
a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati
anyagát a jogszabályokban és az intézmény szabályzataiban megjelölt
bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 23.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem Ybl M.
Építéstudományi Kar, Budapest címére történő megküldésével (1146
Budapest, Thököly út 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIE-YMEK/754-1/2017 ,
valamint a munkakör megnevezését: fenntartási alkalmazott (éjszakai
portás).
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Szent István Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Kari honlap - 2017. december 22.
 Kari hirdető tábla - 2017. december 22.

