
Semmelweis Egyetem

                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar 
Kari Gazdasági Igazgatási Egység

  
Ügyintéző (gondnok)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1125 , Kútvölgyi út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• kertápolás (pl.: fűnyírás, -ápolás, locsolás, sövénymetszés, virágok ültetése,
gondozása) • külső, belső falfelületet fest/festtet, egyéb felületet mázol/mázoltat •
ajtózárak karbantartása, cseréje • vizes blokkok alapszintű karbantartása • apróbb
asztalosi munkák (pl: asztalok, székek karbantartása, javítása) • járdaseprés, téli hó
eltakarítási munkálatok és síkosság elleni védekezési feladatok ellátása a kocsi
beállón, a ház melletti járdákon és a telket körülvevő közterületre eső járdaszakaszokon
• oktatáshoz, rendezvényekhez termek át- és berendezése • fentiekhez szükséges
anyagok beszerzése • biztosítja a papír és veszélyes hulladékok gyűjtését,
elszállításának előkészítését • épületgépészeti rendszerek karbantartásával megbízott
külső cégekkel munkájának felügyelete a nem feladatkörbe tartozó szakipari munkák
megszervezése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       



Pályázati feltételek:

•         Szakmunkásképző intézet,
•         Büntetlen előélet és cselekvőképesség
•         Munkatapasztalat

Elvárt kompetenciák:

•         Problémamegoldó készség,
•         Jó szervezőkészség,
•         Pontosság, precizitás,
•         Önálló munkavégzés,
•         Rendszerszemlélet,
•         Terhelhetőség,
•         Dinamikus, rugalmas, nyitott személyiség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
•         Önéletrajz
•         Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából

fontosnak tart
•         Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat

a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott
személyek, testületek megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 26.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-

univ.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2017. augusztus 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4
hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám:
61010/EKKKGIE/2017

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu
honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 11.



A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 

 

Nyomtatás


