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Káld Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Káld Község Önkormányzata

karbantartó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9673 Káld, Berzsenyi utca 19.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Káld község közigazgatási területén a közterületek, középületek és tartozékaik karbantartása, középületek környezetének rendben
tartása. Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek és azok berendezéseinek állagmegőrzési munkálataiban való részvétel.
Település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, egyéb kommunális jellegű feladatok elvégzése. Az önkormányzat
tulajdonában álló zöldterületek gondozása. Téli időszakban a közlekedő utak síkosságmentesítése. Esetenként önkormányzati,
illetve egyéb települési rendezvényekre történő szállítási feladatok ellátása. Önkormányzat tulajdonában álló járművek, kisgépek
állagának megőrzése, azon karbantartási feladatok elvégzése, amelyek nem igényelnek szakszervizi ellátást. Közfoglalkoztatottak
munkájának irányítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•

Szakmunkásképző intézet,
B kategóriás jogosítvány,
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
kisgépkezelői tanfolyam; villanyszerelő; asztalos; víz-, gázszerelő; festő és mázoló; mezőgazdasági gépszerelő
szakképesítés.,
•
karbantartási területen (épület, gép) - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•
helyismeret
Előnyt jelentő kompetenciák:
•

Jó szintű önálló munkavégzés
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•
•

Fényképes önéletrajz,
végzettséget igazoló bizonyítvány másolatok,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez,
hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek,
B kategóriás gépjárművezetési engedély másolata,
rövid motivációs levél a munkakör betöltésével kapcsolatban.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vida Károly polgármester nyújt, a 06204883318 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Káld Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9673 Káld, Berzsenyi utca
19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/103/2021 , valamint a
munkakör megnevezését: karbantartó.
•
Elektronikus úton Vida Károly részére a phkald@airplanet.hu E-mail címen keresztül
•
Személyesen: Káld Község Önkrományzata, Takóné Nagy Gabriella, Vas megye, 9673 Káld, Berzsenyi utca 19. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A képviselő-testület tagjaival törénő egyeztetést követően a polgármester dönt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §(4) bekezdésében kapott feladat- és hatáskörére tekintettel
veszélyhelyzet idejére biztosíott jogkörében.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

Káld Község Önkormányzatának hirdetőtábláin - 2021. február 6.
A település honlapján. - 2021. február 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kald.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza

Nyomtatás
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