SZENT ISTVÁN EGYETEM
A Szent István Egyetem Budai Campus Igazgatóság, Létesítménygazdálkodási Iroda
(1118 Budapest, Villányi út 29-43.) munkatársat keres az alábbi pozícióba:

kertész
Főbb feladatok, munkák:









a Budai Arborétum területén növényápolási, -telepítési és egyéb kertészeti munkák ellátása,
a Budai Campus egyes beltéri növényeivel kapcsolatos növényápolási feladatok ellátása,
az általa használt kertészeti szerszámok, eszközök karbantartása, tisztántartása azok jó
gazda gondosságával történő kezelése,
arborétumi fenntartási munkák előkészítése,
közreműködés a Budai Arborétumban a Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék
oktatói által vezetett hallgatói gyakorlatokon,
arborétumi területek gondozása, takarítása, gyomtalanítása és vadalása,
a kertfenntartási munkák során keletkezett nyesedék összegyűjtése és aprítékolása,
faápolási és egyéb növényápolási feladatok a munkáltató által biztosított kézi
szerszámokkal és kisgépekkel (motoros fűrész, ágvágó, fűkasza, sövénynyíró,
aprítékológép stb.).

Elvárások:







Szakirányú végzettség (kertésztechnikus, dísznövénykertész, kertészeti szakmunkás vagy
ennek megfelelő),
B kategóriás jogosítvány,
Kertészeti gépek (aprítékológép, motoros fűrész, fűkasza, ágvágó, sövénynyíró stb.)
kezelésére jogosító igazolvány,
Cselekvőképesség, büntetlen előélet,
Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
Pályakezdők jelentkezését is elfogadjuk.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:




Gyűjteményes kertek kezelésében szerzett szakmai tapasztalat.
Öntözőrendszerek ismerete.
Alapszintű angol nyelvtudás

Illetmény és juttatások:


Megegyezés szerint

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:








A pályázó szakmai tevékenységét tartalmazó önéletrajz.
Iskolai végzettséget, szakképzettségeket tanúsító oklevelek és bizonyítványok
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.
A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagát a pályázati
eljárásban részt vevők megismerhetik.
Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak
tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:


A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A jelentkezés határideje: 2017. április 25.
A pályázatok benyújtásának módja:


Elektronikus úton a bci.human@szie.hu e-mail címen keresztül. A pályázati kiírással
kapcsolatosan további információt dr. Honfi Péter tanszékvezető (Kertészettudományi
Kar, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék) nyújt, a +36-1-305-7270-es
telefonszámon.

Állás, munka területe(i):







Kertész
Közalkalmazott
Fizikai, Segéd, Betanított munka
Egyéb fizikai munka
Mezőgazdaság, környezet
Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

