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Budaörsi vackor Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX|ll, törvény 20lA. § alapján
pályázatot hirdet

Budaörsi vackor
Ovoda

karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglal koztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest m§gy§,2040 Budaörs, §zabadság út 136.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényege§ feladatak:

Napi karbantartási feladatok teljes körű ellátása, felmerülő kisebb meghibásodások
javítása. Egyéb ópületgondozás, épületrendezési, karbantartói feladatok ellátása.
Kertészeti feladatok ellátása, külső és belső területek rendezése, növények gondozása
(fűnyírás, avar-és hóeltakarítás, síkosságmentesítés, udvar karbantartása).

llletrnóny és juttatások:

Az illetmény megállapíiására ás a jutiatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. ávi XXX|ll. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltéteIek:

. Szakmunkáskópző intózet,. rnagyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
. Karbantartó - Legalább 1-3 óv szakmai tapasztalat,
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Elvárt kompetenciák:

. Kiváló szintű Megbízható, önálló munkavégzés,

A páIyázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

. Önéletralz,végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A rnunkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatak elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határidej e: 2a22. november 18.

A,pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázsné Miczák Katalin nyújt, a
a62al462 31 1 1 -os telefonszámon,

A pályázatok benyújtásának módja:
. Postai úton, a pályázatnak a Budaörsi Vackor Óvoda címóre törtónő

megküldésével {2040 Budaörs, §zabadság út 136. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:81Bl4612022 ,

valamint a munkakör megnevezését: Karbantartó.. Elektronikus úton Balázsné Miczák Katalin részére a vezeto@vackorovoda.hu
§-mail círnen keresztül. §zemólyesen: Balázsné Mlczák Katalin, Pest megye, 2040 3udaörs,
Szabadság út 136. ,

A pályázat elbírálásának határidej e: 2022. november 1 8.

A pályázati kiírás további közzétételének heIye, ideje:

. Óvodánk honlapja (www.vackorovoda.hu) - 2022. október 31.. Budaörs Város honlapja (www.budaors,hu) - 2022. október 31,
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