PÁLYÁZAT
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
(ATIVIZIG)
szerelőipari szakmunkás
(lakatos, hegesztő)
munkakör betöltésére
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 12.
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet szerelőipari szakmunkás
munkakör határozatlan időre történő betöltésére. A munkáltató a kinevezésben 3 hónap
próbaidőt köt ki.
Tevékenységét
a
Műszaki
alárendeltségében végzi.

Biztonsági

Szolgálat

szolgálatvezetőjének

közvetlen

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra
Munkavégzés helye: ATIVIZIG Műszaki Biztonsági Szolgálat
Szeged-Tápé, Szomolya udvar 1.
A munkakörbe tartozó feladatok:
 közreműködik a szivattyútelepek fémszerkezeteinek karbantartási, javítási feladataiban,
 közreműködik az ATIVIZIG működési területén lévő vízkormányzó műtárgyak, zsilipek,
tiltók fémszerkezeti javításaiban, felújításokban,
 ellátja az MBSZ telephely karbantartási-fenntartási feladatait, telephelyen történő
fémszerkezeti javításokat, új berendezések, eszközök gyártását.
 Részt vesz a mobilszivattyús részleg karbantartási feladataiban, csövek, szerelvények
javításában, felújításában.
 Az igazgatóság vezetőjének döntése alapján, beosztása szerint részt vesz az ATIVIZIG
vízkárelhárítási feladataiban.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a
vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös
szabályairól szóló 391/2017. (XII.13) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Alapfokú iskolai végzettség (alapfokú iskolai végzettség és OKJ szerinti 30. szintű
szakirányú szakképesítés vagy rész-szakképesítés, vagy alapfokú szakmai végzettség
(gépészet, épületgépészet, építőipar, agrárgépész szakmacsoportba tartozó), vagy
Középfokú iskolai végzettség (középfokú szakmai végzettség (gépészet, fémipari,
épületgépészet, építőipar, agrárgépész szakmacsoportba tartozó) vagy középfokú iskolai
végzettség).
 Büntetlen előélet
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„B” kategóriás engedély
Magyar állampolgárság
Egészségügyi alkalmasság
Cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:



lakatos, hegesztő vagy egyéb gépipari szakmunkás végzettség
Csapatmunkára való alkalmasság, pontosság, precizitás, terhelhetőség.

Előnyt jelent:
 Fenntartási feladatokban való jártasság, különféle hegesztő berendezések használatára való
végzettség, képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 részletes szakmai önéletrajz,
 motivációs levél (melyben kérjük kifejteni a pályázatbeadás okát és az esetleges előnyöket),
 iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolatai,
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy közalkalmazotti jogviszonyának
fennállása alatt feladatai törvényes ellátását a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési
feladatokat ellátó szerv a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1)-(1a)
bekezdése alapján megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizheti.
 minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
A pályázatok benyújtásának módja, rendje:
A pályázatot egy példányban 2022. december 12. napjáig – személyesen vagy postai úton kell eljuttatni az „ATIVIZIG szerelőipari szakmunkás” jelige feltüntetésével az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság 6720 Szeged, Stefánia 4. címre.
A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető:
Széll Zoltán +36 62 599-599/21-643
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ativizig.hu honlapon szerezhet.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatok
előzetes értékelését a kiválasztott jelöltek vonatkozásában személyes interjú követi. A
pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről értesítjük.
A pályázat közzétételének időpontja: 2022. november 17.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 20.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2023. január 1. napjától
tölthető be.
A pályázati kiírás közzétételének helye: www.ativizig.hu ; kozigallas.hu
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