ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Hajózási Szolgálatához (Tokaj)
pályázatot hirdet

MATRÓZ
munkakör betöltésére.
Feladat:
 A hajós műveleteknél szükséges teendőket elvégzi.
 A fedélzeti segédgépeket a fedélmester, hajóvezető, hajógépkezelő irányítása mellett
kezeli.
 A hajó kézi meghajtású fedélzeti segédgépeit, felszereléseit, berendezéseit tisztán- és
karbantartja; ha a karbantartást elvégezni nem tudja, úgy a hajó gépkezelő
személyzetének besegíteni köteles.
 A hajófedélzeti és közös helyiségek, fülkék, motortér, és az összes helyiség takarítását
elvégzi.
 Havi nagytakarítás során a helyiségekből teljes berendezést kirakja, s a helyiségeket
minden hozzáférhető helyen alaposan kitisztít.
 Köteles a konyhai tűzhely, illetve a hozzá csatlakozó füstcsövek belső tisztán tartásáról
gondoskodni.
 Szükség esetén segít gázolaj vételezésekor.
 Felelős a mentőcsónak felszerelésének jó karbantartásáért.
 Munkája ellátásakor gondosan ügyel a baleseti veszélyekre, s azok megelőzésében társait,
valamint a hajó teljes személyzetét támogatja.
 Tevékenyen részt vesz a hajók nagyjavításában, festésében, egyéb feladatok ellátásában
szolgálati felettese(i) irányítása alatt és utasításai szerint.
 Betartja a kiadott technológiai, tűzvédelmi, veszélyes hulladékkezelési, balesetvédelmi
utasításokat, és mindent elkövet havaria esetek kialakulásának megakadályozásában.
Köteles a szolgálat vezetői utasításokat, telelői utasításokat betartani.
 Vízkárelhárítás munkában hatékonyan részt vesz.
Követelmény:
 Hajós Könyv megléte érvényes orvosi bejegyzéssel,
 legalább matróz képesítés,



cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az
erkölcsi bizonyítvány).

A feladat ellátásához szükséges személyes kompetenciák:
 pontosság, precizitás, felelősségtudat,
 kezdeményezőkészség,
 önálló munkavégzésre való képesség.
Előny:
 magasabb szintű hajós képesítés,
 nagyhajón szerzett szakmai tapasztalat,
 gépkezelésben való jártasság.
Amit ajánlunk:
 határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés,
 a 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet által meghatározott illetmény és előmenetel,
 szakmai fejlődés biztosítása.
Munkavégzés helye: Hajózási Szolgálat 3910 Tokaj, Széchenyi sétány 2.
A pályázat tartalmazza:
 motivációs levél,
 fényképes szakmai önéletrajz,
 az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint hogy a pályázatot az
elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik,
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
benyújtja,
 esetleges referenciák.
A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók:
A pályázatot 2018. április 25. napig beérkezően lehet megküldeni postai úton vagy
elektronikusan a következő címre:
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Igazgatási és Jogi Osztály
3530 Miskolc, Vörösmarty út. 77.
Postacím: 3501 Pf.:3.
Tel.:(46) 516-625, Fax.: (46) 516-601
e-mail: igazgatasi.osztaly@emvizig.hu
A beküldött pályázati anyagon kérjük feltüntetni a „matróz – 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. május 4. 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

