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A Semmelweis Egyetem   
ETK Gazdasági Igazgatósága 

  pályázatot hirdet 

karbantartó (villanyszerelő) 

munkakör betöltésére. 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkajogviszony, 3 hónap próbaidő 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 1088 Budapest, Vas utca 17., 1046 Budapest, Erkel Gyula utca 26.  

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

• Felvonók, légkezelő berendezések, hűtőaggregátorok hálózatának, szünetmentes 
áramellátó berendezések szükség szerinti ellenőrzése.  

• Irányfények és vészvilágítás működésének havi ellenőrzése.  

• Fogyasztásmérők havi leolvasása, dokumentálása, előírásnak megfelelően.  

• Ismeri és kezeli az épület gépészetéhez tartozó valamenny berendezést:  

• a kazánokat, vízkezelő és kiegészítő berendezéseket, a fűtési, vízellátási, csatornázási 
rendszert alap szinten. 

• A tűzjelző rendszert vészhelyzeti hibaelhárítási szinten ismeri és kezeli.  

• Szükség esetén részt vesz felvonókból mentésben. 

• Figyelemmel kíséri a berendezések állapotát, működését.  

• A műszaki berendezések meghibásodása, rendellenes működése esetén megteszi a 
szükséges intézkedéseket.  

• Részt vesz a karbantartási utasítás szerinti napi, heti, havi feladatok ellátásában, a Kar 
egyéb vagyontárgyainak és eszközeinek javításában, karbantartásában.  

• Jelzi a karbantartási munkákhoz szükséges anyag-, segédanyag, szerszám vagy 
eszközigényt, megbízás esestén részt vesz a beszerzésekben.  

• Részt vesz az eszközök, berendezések mozgatásában, rendezésében a Kar igényei 
szerint.  
 

Pályázati feltételek: 

• büntetlen előélet és cselekvőképesség 
• szakiskolában szerzett villanyszerelő képesítés  
• proaktív kommunikációs készség 
• precizitás, rendszerező készség 
• gyors problémafelismerő képesség, önálló problémamegoldó képesség 
• határozott, de udvarias fellépés 
• rendszerszemlélet 
 

Előnyt jelent:  
 

• Ms Office rendszer alap/felhasználói szintű ismerete 
• elektronikus levelezőrendszer alap/felhasználói szintű ismerete 
• épületkarbantartásban-, épületüzemeltetésben szerzett tapasztalat 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 

• Szakmai önéletrajz a bérigény megjelölésével 
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• Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a 

jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott 

személyek, testületek megismerhessék 

• Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok 

• A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, 
illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy 
egyenértékűsítésére. A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, 
honosítása, egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, 
elismert vagy egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási 
vagy egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban 
megjelölt határidőben be kell nyújtani. Az elismert, honosított vagy 
egyenértékűsített okiratot az eljárás megindításának határidőben való igazolása 
esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 
napon belül kell benyújtani. 

• Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak 
tart 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 20.  

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a palyazat.human@semmelweis-
univ.hu hu e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 5. 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
 
Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot.  
Hivatkozási szám: 121731/EFEGI/2022. 
A munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.semmelweis.hu honlapon 
szerezhet. 

Tájékoztatjuk, hogy a Semmelweis Egyetemen nem hozható létre foglalkoztatásra irányuló 
jogviszony olyan személlyel, aki a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást nem vette fel. A 
korlátozás nem vonatkozik olyan személyre, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt a 
védőoltás felvétele, és ezt a Semmelweis Egyetem Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatának 
orvosi szakvélemény is alátámasztja. 
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