Pécsi Szakképzési Centrum
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pécsi Szakképzési Centrum
Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziuma
műszaki dolgozó (gondnok)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, Pécs 7622, 48-as tér 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Feladata az iskola épületének, udvarának, építészeti, gépészeti, villamos berendezéseinek állagmegóvási,
karbantartási, tisztítási, felújítási, tervszerű megelőző karbantartási munkáinak megszervezése. Külső
szakember igénybevételekor figyelemmel kíséri a kivitelezést, az elvégzett munkát átveszi. Gondoskodik az
épület, és körülötte lévő járdák és udvar rendjéről, tisztaságáról. Gondoskodik az épülettel kapcsolatos tűz-,
munka- és a balesetvédelmi előírások biztosításáról. Figyelemmel kísér az érintésvédelmi és egyéb szükséges
felülvizsgálatok érvényességét, gondoskodik ezek elvégzéséről. Feladata az iskola gépészeti, villamos,
építészeti, tűz-, munka- és balesetvédelmi dokumentációinak kezelése, rendszerezése, tárolása. Az oktatáshoz
és vizsgákhoz a tantermek, helyiségek tisztántartásáról, a funkciónak megfelelő berendezések biztosítása is a
feladatai között szerepel. Elvégzi a vagyonbiztosítással, vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Az
intézmény Gondnoksága alá tartozó karbantartók, takarítók, portások, házfelügyelő, udvaros munkáját
szervezi, irányítja, ellenőrzi. A munkakörével kapcsolatos statisztikai és egyéb jelentéseket elkészíti, illetőleg
határidőre a megfelelő helyre továbbítja. A Szakképzési Centrum által kért adatszolgáltatások elkészítésében
közreműködik Megrendeli a beszerzésre jóváhagyott anyagokat, eszközöket, ill. gondoskodik azok
szállításáról, üzembe helyezéséről. A beszerzésekkel kapcsolatban betartja a számviteli fegyelmet
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:



Középiskola/gimnázium, épületgépészeti középfokú végzettség,
büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Min. 1-3 év szakmai tapasztalat



Építész, Épületgépész felsőfokú szakképzettség

Elvárt kompetenciák:


Kiváló szintű csapatmunka, kommunikáció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:



Szakmai önéletrajz, képzettséget, végzettséget igazoló oklevelek másolata, arról szóló
nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Amrein György és Novák Istvánné nyújt, a 0672/513265 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével
(7622 Pécs, 48-as tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: PSZC-M/854-3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki
dolgozó (gondnok).
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézmény vezetése a beérkezett pályázatokat elbírálja. A pályázati feltételeknek leginkább megfelelő
személy, személyek kiválasztása után, személyes elbeszélgetésekre kerül sor. A személyes meghallgatások
után a Pécsi Szakképzési Centrum Kancellárjával, mint munkáltatóval történő egyeztetés után kerül sor a
végleges döntésre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Pécsi Szakképzési Centrum honlapja: www.pecsiszc.hu
 Az intézmény honlapján – www.zipernowsky.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
www.zipernowsky.hu honlapon szerezhet. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Amrein
György és Novák Istvánné nyújt, a 72/513-265 -os telefonszámon, valamint a zkmsz@zipernowsky.hu e-mail
címen kaphat.

