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Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ
Fürdő- és Strandszolgáltatás, Hőszolgáltatás

főmérnök
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ szakszerű és biztonságos üzemeltetése, a kapcsolódó részletes műszaki,
technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi előírások, valamint az üzemeltetési szabályzat
figyelembevételével. A karbantartási munkálatok vezetése, a műszaki csoport irányítása. Az üzemeltetés műszaki adatainak
folyamatos nyomon követése, ellenőrzése. A létesítmény energiafelhasználásának (víz, elektromos áram) megtervezése,
optimalizálása. Eredmények értékelése, tájékoztatás a vezetőség felé, intézkedések megtétele a hatékonyság javítása, a költségek
csökkentése érdekében.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
Felsőfokú képesítés, gépész-villamos- építőmérnök, vagy épületgépész üzemmérnök,
szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
Előnyt jelentő kompetenciák:
innovatív gondolkodás
Kiváló szintű szervezőkészség, problémamegoldó képesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okmányok másolata,
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A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csikós-Molnár Annamária nyújt, a +36-70/367-1763 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ címére történő megküldésével (5465
Cserkeszőlő, Fürdő utca 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
Főmérnök , valamint a munkakör megnevezését: főmérnök.
Személyesen: Csikós-Molnár Annamária, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
cserkeszolo.hu - 2020. január 3.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 3.

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