
  

Erdőkertesi Faluház és Könyvtár  

                       

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

pályázatot hirdet 

Erdőkertesi Faluház és Könyvtár  

 

gondnok, karbantartó  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                       

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2113 Erdőkertes, Fő út 112.  

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

Az intézmény helyiségeinek és környezetének karbantartása, a hozzátartozó területek gondozása, 

rendezvények technikai igényeinek kiszolgálása, termek berendezése, téli időben a fűtési rendszer 

kezelése, hóeltakarítás. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                       

Pályázati feltételek: 



•         Szakmunkásképző intézet,  

•         hasonló munkakör betöltésében - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

•         Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,  

•         B kategóriás jogosítvány,  

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

•         Középiskola/gimnázium,  

•         hangtechnikai jártasság, - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

•         Gyakorlott szintű Rendszergazdai ismeretek,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

•         Önéletrajz, bizonyítvány-másolatok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, v. 

a beadás feladóvevénye  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pallag Katalin nyújt, a 06204985213 -os 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

•         Postai úton, a pályázatnak a Erdőkertesi Faluház és Könyvtár címére történő 

megküldésével (2113 Erdőkertes, Fő út 112. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 35/2008 , valamint a munkakör megnevezését: 

gondnok, karbantartó.  

•         Elektronikus úton Pallag Katalin részére a faluhaz@erdokertes.hu E-mail címen 

keresztül  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beérkezett pályázatokról az igazgató dönt. Három hónapi próbaidő.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 12.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

•         Erdőkertes Község honlapja - 2018. augusztus 2. 

•         Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár honlapja - 2018. augusztus 2. 

•         Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár Facebook oldala - 2018. augusztus 2. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erdokertesfaluhaz.hu honlapon 

szerezhet.  

mailto:faluhaz@erdokertes.hu
http://www.erdokertesfaluhaz.hu/

