ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság a

Hajózási Szolgálatához
pályázatot hirdet

gépészeti ügyintéző
munkakör betöltésére.
Feladatok:
 a szolgálat üzemeltetésében lévő hajók és egyéb berendezések tekintetében az alábbi
feladatkörök önálló ellátása:
 a gépüzemnaplók ellenőrzése, feldolgozása a szabályzat előírásai szerint;
 a hajók, egyéb berendezések üzemképes, biztonságos üzemeltetésre alkalmas
állapotban tartásának biztosítása, a külső szervizeknél végzett javítások szervezése,
megrendelése és ellenőrzése;
 a hajók, egyéb berendezések javítási, karbantartási tervének évenkénti elkészítése;
 javítási, karbantartási munkák kapcsán részvétel az állapotvizsgálatokban,
hibafelvételezésen;
 gépészeti ügyintézőként közreműködés és szakmailag segítségnyújtás a hajók,
egyéb berendezések javítási és egyéb gépészeti jellegű tevékenységekben;
 az aktuális közfoglalkoztatási programok gépészeti feladatainak előkészítése, irányítása és
egyéb műszaki feladatainak ellátása,
 a Hajózási Szolgálat fizikai dolgozóinak irányítása, munkaszervezése,
 vállalkozási munkák irányítása, felügyelete,
 részvétel az Igazgatóság feladatkörébe tartozó vízkárelhárítási tevékenységében.
Követelmény:





feladatok ellátásához szükséges szakirányú technikusi vagy felsőfokú végzettség,
felhasználói szintű MS Office ismeret,
„B”, illetve „C” kategóriás jogosítvány,
cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az
erkölcsi bizonyítvány).

Előny:





gépészmérnöki szakképzettség,
idegen nyelv ismerete,
vízi jártasság, hajóskönyv megléte,
gépjármű ügyintézői ismeretek,







logisztikai, anyaggazdálkodási, anyagbeszerzési ismeretek,
munkavédelmi, tűzvédelmi, emelőgép ügyintézői és minőségbiztosítási ismeretek,
jó kommunikációs- és szervezőkészség, felelősségtudat,
problémaérzékenység, hatékony menedzselési képesség,
egyéb kategóriás gépjárművezetői engedély.

Amit ajánlunk:





határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés,
a 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet által meghatározott illetmény és előmenetel,
ügyintézői munkakör,
szakmai fejlődés biztosítása.

Munkavégzés helye: Hajózási Szolgálat; 3910 Tokaj, Széchenyi sétány 2.
A pályázat tartalmazza:







motivációs levél,
fényképes szakmai önéletrajz,
iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
benyújtja,
nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint hogy a pályázatot az
elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik,
esetleges referenciák.

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók:
A pályázatot 2018. március 18. napjáig beérkezően lehet megküldeni postai úton vagy
elektronikusan a következő címre:
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Igazgatási és Jogi Osztály
3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf.:3.
Tel.:(46) 516-625, Fax.: (46) 516-601
e-mail: igazgatasi.osztaly@emvizig.hu
A beküldött pályázati anyagon kérjük feltüntetni a „gépészeti ügyintéző - Hajózási Szolgálat”
jeligét.
A munkakör betöltője a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi
igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló
391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet szerinti illetményre és juttatásokra jogosult.

A pályázatok elbírálására 2018. március 31. napjáig kerül sor. A kiírásnak megfelelő
pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja
el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére. A pályázatokat bizalmasan kezeljük. Amennyiben a
pályázat elbírálásának határidejéig nem kap értesítést a jelentkező, nem került kiválasztásra, erről
külön értesítést nem kap. A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumokat a jelentkező
elérhetőségére visszaküldjük, a többi melléklet megsemmisítésre kerül. A nyertes pályázó
kiválasztása után a munkakör azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekben tájékoztatás kérhető:
Szőke Tamás szolgálatvezető
Tel.: (47) 553-057, Fax: (47) 553-058
e-mail: Szoke.tamas@emvizig.hu

