
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján  

pályázatot hirdet 

Kancellária, Kollégiumok Igazgatóság  
Kollégiumok Műszaki Osztály 

 

vízvezeték-szerelő szakmunkás  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Kruspér utca 2.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: 

A BME kollégiumainak vízvezeték hálózatának tervszerű karbantartásában 
való aktív részvétel. A napi szinten jelentkező problémák, hibák (pl.: csőtörés, 
dugulás) azonnali kezelése. Kézi anyagmozgatás.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Humánpolitikai 
Szabályzat és a Kancellár rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 



         Szakmunkásképző intézet,  
         Hasonló munkakörben szerzett minimum két éves tapasztalat  
         Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 

hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában 
meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi 
bizonyítvány benyújtása szükséges.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Karbantartói szakmai tapasztalat  
         Többrétegű műanyag csövekkel való szerelési tapasztalat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Önéletrajz  
         Végzettséget tanúsító okirat(ok) másolata  
         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak 

pályázattal összefüggő kezeléséhez  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 20.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kollégiumok 
Igazgatóság nyújt, a +36-1/463-3681 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a 

humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 26.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.bme.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az 
Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak 
tekinteni.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  



A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A 
pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat 
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  
  

  

 


