
Dombegyház Nagyközség Képviselő-testülete

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

Dombegyház Nagyközség Önkormányzat

Erőgépkezelő-traktoros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5836 Dombegyház, Tavasz utca 5.

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

Önkormányzat  tulajdonában,  kezelésében  álló  külterületi  és  belterületi  utak
karbantartása,  közterületek  és  zöldterületek  kezelése.  Az  Önkormányzat  által
üzemeltetett  erőgépek,  munkagépek  kezelése  és  vezetése,  üzemeltetéshez
kapcsolódó dokumentációk naprakész vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, Mezőgazdasági gépész, Növénytermesztő gépész,
Mezőgazdasági gépszerelő, gépüzemeltető, Mezőgazdasági gépjavító és
karbantartó, Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus, Mezőgazdasági
gépüzemeltető szaktechnikus, Állattartó-telepi gépész, Kertészeti gépész,
Kertépítő és fenntartó szakképesítések valamelyike, valamint érvényes
mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány 37 kW teljesítményhatár
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feletti traktor vezetésére,
• B kategóriás jogosítvány,
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet
• 4 hónap próbaidő vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal

összefüggő kezeléséhez és megismeréséhez
• Három hónapnál nem régebbi  erkölcsi  bizonyítvány, vagy arra vonatkozó

igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte
• Nyilatkozat arról, hogy a 4 hónap próbaidőt vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 9.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Dr.Varga  Lajos  nyújt,  a
68/432-031 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dombegyház Nagyközség Képviselő-testülete

címére történő megküldésével (5836 Dombegyház, Tavasz utca 5. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
Munk/275/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Erőgépkezelő-
traktoros.

• Személyesen: Dr.Varga Lajos, Békés megye, 5836 Dombegyház, Tavasz utca
5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának honlapja - 2019. július 23.
• Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2019. július 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázók meghallgatása után a Képviselő-testület dönt. A pályázat kiírója fenntartja a
pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 23.

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

Nyomtatás
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