
Sajólád Község Önkormányzata 

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

alapján pályázatot hirdet 

 

 

KARBANTARTÓ (KŐMŰVES) 

munkakör betöltésére 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye:  

3572 Sajólád, Ady Endre utca 2. 

 

A munkakörébe tartozó lényeges feladatok: 

A polgármesteri hivatal és az önkormányzat összes intézményében előforduló javítási, 

karbantartási feladatok elvégzése. Köteles a karbantartási munkákat legjobb tudása szerint 

végezni, amik elsősorban szakmájához kapcsolódnak. A karbantartáshoz szükséges anyagokat 

beszerzi a felhasznált anyagokkal elszámol. A karbantartási munka a külön karbantartóval nem 

rendelkező intézményeken kívül kiterjed a település közterületeit, közintézményeit érintő 

karbantartási, kőművesi, szállítási, anyagmozgatási, szerelési és egyéb javítási munkákra. 

 

Illetmény és juttatások:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározottak az 

irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

- szakmunkásképző intézet, kőműves 

- B kategóriás jogosítvány 

- orvosi egészségügyi alkalmasság 

- hasonló területen szerzett tapasztalat 

- önálló munkavégzés 

- terhelhetőség, rugalmasság 

- büntetlen előélet 

- cselekvőképesség 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi igazolvány vagy annak igénylését igazoló 

nyomtatvány 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy az általános adatvédelmi rendelet alapján a pályázat 

kiírója a pályázati anyagát kezelheti 

 

A munkakör betöltésének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pozbai Zoltán polgármester nyújt, 

a +36704591720-as telefonszámon. 



 

A pályázat benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Sajólád Község Önkormányzata címére történő 

megküldésével (3572 Sajólád, Ady Endre utca 2.). Kérjük a borítékon feltűntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Slad/1147/2021, valamint a 

munkakör megnevezését: karbantartó (kőműves) 

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

 

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 pályázatok elbírálásának határideje: 2021. június 20. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 hirdetőtáblán -2021. május 10. 

 honlapon-2021. május 10. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényege 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. 

mailto:ph@sajolad.hu

