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Sajólád Község Önkormányzata 
                        

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

 
 

KARBANTARTÓ (VILLANYSZERELŐ) 
munkakör betöltésére. 

 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3572 Sajólád, Ady E. utca 2. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: 
A polgármesteri hivatal és az önkormányzat összes intézményében 
előforduló a villanyszerelő munkakörrel összefüggésben felmerülő 
üzemeltetési feladatok ellátása, villamos hálózati rendszerének, 
áramforrásainak rendszeres ellenőrzése és karbantartása. Közreműködés 
az egyéb karbantartási feladatokban. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

         Szakmunkásképző intézet, villanyszerelő, 
         B kategóriás jogosítvány, 
         orvosi egészségügyi alkalmasság 
         hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat 
         önálló munkavégzés 
         terhelhetőség, rugalmasság 
         magyar állampolgárság 
         büntetlen előélet 
         cselekvőképesség 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
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A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 28. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pozbai Zoltán 
polgármester nyújt, a +36704591720 -os telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 

         Postai úton, a pályázatnak a Sajólád Község Önkormányzata 
címére történő megküldésével (3572 Sajólád, Ady E. utca 2. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 353-2/2021. , valamint a munkakör 
megnevezését: karbantartó (villanyszerelő). 

         Elektronikus úton Pozbai Zoltán polgármester részére a 
ph@sajolad.hu E-mail címen keresztül 

 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatot Sajólád Község Polgármestere bírálja el. A pályázat kiírója a 
pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja az eljárás 
valamennyi szakaszában. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 20. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

         hirdetőtáblán - 2021. január 15. 
         honlapon - 2021. január 15. 

 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A járványügyi veszélyhelyzetre és/vagy készültségre tekintettel az 
álláspályázatokat elsősorban elektronikusan-, illetve postai úton kérjük 
benyújtani. Az így elküldött dokumentumok eredeti példányait a személyes 
találkozáskor kell bemutatni. 
 


