Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
mint a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási, Kereskedelmi és Szolgáltatási
Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója
pályázatot hirdet
MŰSZAKI VEZETŐ
munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 51/1. hrsz.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
- műszaki vezetés
- ügyvezető helyettesítése
Ellátandó feladatok:
- A Kft. műszaki jellegű vállalkozási és szolgáltatási feladatainak előkészítése, koordinálása,
irányítása és ellenőrzése.
- Piac és vásár üzemeltetési feladatok.
- A közmunkaprogram műszaki jellegű elemeinek előkészítése, koordinálása, irányítása és
ellenőrzése.
- A Strandfürdő és kemping üzemeltetésének előkészítése, koordinálása, irányítása és
ellenőrzése. A működtetés jogszabályi előírásainak teljesítése.
- Az ipari terület működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása
- Kapcsolattartás a tulajdonos önkormányzat képviselőjével.
- Az ügyvezető helyettesítése a külön iratban szabályozottak szerint.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra és a juttatásokra 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:







Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középiskola/gimnázium, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai
végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közigazdasági, környezetgazdálkodási
szakképesítés
Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,




Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:



műszaki jellegű felsőfokú végzettség
műszaki szakterületen szerzett vezetői, irányítói gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:






Fényképes szakmai önéletrajz
Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
vezetői elképzeléseket is tartalmazó motivációs levél
(fizetési és egyéb juttatási igény megjelölése)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. március 01. napján betölthető.
Kiíró három hónap próbaidő kikötését előírja.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sóki Zoltán László műszaki irodavezető
nyújt, a 06/68/381-011-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal címére
történő megküldésével (5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Műszaki vezető
 Személyesen: Békés megye, 5800 Mezőkovácsháza, Árpád 176.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.mezokovacshaza.hu

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata hirdetőtáblája

Mezőkovácsháza - Közérdekű tájékoztató

