Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő,
Módszertani Központ
Műszaki munkatárs munkakör pályázati kiírás
A Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ (a vonatkozó
1290/2016. (VI. 13.) Kormányhatározatban szereplő nevén váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő
Speciális Fejlesztő Központ) állami kezdeményezésre, a piarista rend felelősségvállalásával létrejövő,
önálló, szolgáltatásait tekintve egyedülálló intézmény – egy többfunkciós fejlesztést biztosító,
pályaorientációs központként és munkaképesség-vizsgáló állomásként, illetve tudományos kutató- és
módszertanfejlesztő műhelyként egyaránt működő, mentorszolgáltatást nyújtó és mentorképző
központ (továbbiakban: Kilátó Központ).
A karbantartó munkatárs feladata a Kilátó Központ működési helyén, Vácon a Géza Király tér 10.
alatti Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tulajdonában lévő kolostor épület, kert és
azokon lévő épületek üzemeltetési és karbantartási munkáinak ellátása.
Főbb feladatok
 az informatikai, technikai és kommunikációs eszközök üzemeltetése
 számítástechnikai vezérlő rendszerek (tűzjelző, épületfelügyeleti, hangosító parkoló
és video rendszerek) napi ellenőrzése, üzemeltetése és szükség esetén javítása
 rendezvények technikai műszaki kiszolgálása, tárgyi technikai feltételeinek biztosítása
(hangosítás és a video rendszerek kezelése)
 gyengeáramú rendszerek és vezérlések napi ellenőrzése, üzemeltetése és szükség
esetén javítása
 működéshez szükséges anyagok beszerzésének ügyintézése, beszállítása,
 karbantartási feladatok elvégzése, koordinálása, ütemezése,
 a központtal szerződésben álló cégekkel történő kapcsolattartás,
 hatósági megkeresésekkel kapcsolatos ügyintézés,
 személyszállítások szervezése, bonyolítása,
 a központ tulajdonában lévő gépjármű flotta karbantartási, üzemeltetési és
szervízelési feladatainak koordinálása,
 az üzemeltetési vezető munkájának támogatása,
Elvárások:
 Szakirányú középfokú vagy technikusi végzettség (pl. mechanikai, finommechanikai

vagy elektronikai műszerész, informatikai hálózatépítő-és üzemeltető)
 „B” kategóriás jogosítvány
 önálló, pontos munkavégzés
 1-3 év gyakorlat
Személyes kompetenciák:
 precíz, pontos munkavégzés
 megbízhatóság
 gyors tanulási képesség

A munkakör azonnali kezdéssel betölthető.
Munkavégzés helye: Kilátó Központ Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Módszertani és
Fejlesztő Központ, 2600 Vác, Géza király tér 10. és Vác, Attila utca 2.

Foglalkozási jogviszony: MT teljesmunkaidős
Jelentkezés:
Várjuk pályázatát, mely tartalmazza:
fényképes magyar nyelvű önéletrajzát, életút-bemutatását és a bruttó fizetési igényét,
a munkakör betöltésével kapcsolatos motivációs levélét,
végzettségeket igazoló dokumentumok másolatát,
eddigi tevékenységeket tartalmazó referencialistáját.
Pályázatát a szükséges mellékletekkel, kizárólagosan elektronikus úton az alábbi e-mail címre kérjük
megküldeni: katona.miklos@piarista.hu, a tárgy mezőben „Kilátó Központ műszaki munkatárs”
megjelöléssel.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katona Miklós nyújt, a (30) 366 3510
telefonszámon, illetve a katona.miklos@piarista.hu email-címen.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2019.09. 30.

