A Szent István Egyetem álláshirdetést tesz közzé
az Egyetemi Foglalkoztatási Követelményrendszer 22. §-a alapján a
Szent István Egyetem
Kancellária,
Biztonságszervezési és Műszaki Igazgatóság,
Gondnokság, Kertészeti Osztály
fenntartási alkalmazott (traktorvezető)
munkakör betöltésére
1.
2.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

3.
4.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az Egyetem kezelésében lévő területek gondozott, ápolt megjelenésének biztosítása évszaknak
megfelelően. A Gondnokság, Kertészeti Osztály irányítása alatt álló kertészeti telephelyen, a
főparkban és egyéb, az Osztályhoz tartozó zöldterületeken kertészeti erőgéppel történő fűnyírás és
általános kertészeti, parkgondozási munkák végzése (pl. zöldhulladék elszállítása). A kertészeti
részleg leltárában lévő gépek működtetéséhez szükséges üzemanyag vételezése és a felhasználás
adminisztrálása. A traktorral végzett munkák dokumentálása, az erőgépet tároló garázs rendben
tartása, valamint a hozzá tartozó adapterek és egyéb eszközök karbantartása. Az Egyetem Gödöllői
Campusán az úthálózatok téli síkosság mentesítése (hótolás és sózás), nyári időszakban parlagfű
mentesítés. Közreműködés a betakarítási és kiültetési munkákban.
5.

6.

7.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Feltételek:
 Középfokú végzettség,
 B kategóriás vezetői engedély,
 Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 Cselekvőképesség, büntetlen előélet.
Egyéb előny:
 Érettségi bizonyítvány,
 Hasonló területen, feladatkörben szerzett munkatapasztalat,
 Szakirányú végzettség (pl. kertészeti, gépész vagy agrár szakterületen),
 C kategóriás vezetői engedély.

8. Elvárt kompetenciák:
 Önálló munkavégzésre való képesség,
 Pontosság,
 Csapatmunkára való alkalmasság.
9. Benyújtandó iratok, igazolások:
 Részletes önéletrajz;
 Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
 Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, 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 benyújtott pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megtekinthetik.
10. A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
11. A jelentkezés határideje: 2017. május 30. (A hirdetéssel kapcsolatban további információt, Zakar Tünde
személyügyi referens nyújt a 28/522-000, 1021-es melléken.)

12. A benyújtás módja:
Postai úton a Szent István Egyetem, Humánpolitikai Főosztályra történő megküldésével (2100 Gödöllő,
Páter Károly u. 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZIE-R/1511/2017, valamint a munkakör megnevezését: fenntartási alkalmazott (traktorvezető).
13. Az álláshirdetés elbírálásának módja, rendje:
A Szent István Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.
14. Az álláshirdetés elbírálásának határideje: 2017. június 15.
15. Az álláshirdetés közzétételének helye, ideje:
 a Szent István Egyetem honlapja: www.szie.hu/allaspalyazatok - 2017. május 15.
 a Szent István Egyetem főépület, főbejárat hirdetőtábla – 2017. május 15.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

