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Szegedi Tudományegyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Műszaki Igazgatóság
Központi Kazánüzem

műszaki szolgáltató (kazánfűtő)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6725 Szeged, Semmelweis utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Központi Kazánüzemben felállított gőz- és meleg vizes kazánok üzemeltetése,
kezelése és felügyelete. A kapcsolódó vízelőkészítő rendszer üzemeltetése, a fentiek
dokumentálása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•

Középfokú képesítés, 12t/h kazánkezelői képesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
•
•

Hasonló jellegű és méretű kazánüzemben (30 MegaWatt) korábbi
munkavégzés, tapasztalat
Gépész szakirányú szakképesítés
Számítógépes felhasználói ismeretek

Elvárt kompetenciák:
•

Önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

Részletes szakmai önéletrajz
Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
Alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt adatainak a
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pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. december 9. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Borbély Attila üzemvezető nyújt,
a +36 30/371-7512 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő
megküldésével (SZTE Műszaki Igazgatóság, Borbély Attila, 6723 Szeged,
Római krt. 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 2019/56 , valamint a munkakör megnevezését:
műszaki szolgáltató (kazánfűtő).
vagy
• Elektronikus úton Borbély Attila üzemvezető részére a borbely.attila@gmf.uszeged.hu E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Borbély Attila üzemvezető (09.00 - 12.00 között), Csongrád
megye, SZTE Műszaki Igazgatóság, Központi Kazánüzem Szeged,
Semmelweis utca 8. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőre beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amelynek
eredményéről a pályázók (telefonon, e-mailben vagy postai úton) tájékoztatást kapnak.
A munkáltató fenntartja a jogát, hogy többfordulós kiválasztási folyamattal, illetve a
nemleges válasz jogával is élhet.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 2.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

SZTE honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkakör betöltése 4 hónap próbaidővel kezdődik.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 0001. január 1.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.
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