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ÁLLÁSPÁLYÁZAT 

Iskola neve: Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Technikum 

Meghirdetett munkakör: karbantartó 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

Munkavégzés helye: Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A 

Munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  

Az intézmény területén felmerülő karbantartói feladatok ellátása, épületrendezési, épületgondozási 

munkák végzése, kisebb műszaki hibák elhárítása, kertgondozási feladatok ellátása, téli időszakban az 

épületek környéki lépcsők, járdaszakaszok csúszásmentesítése. 

Pályázati feltételek: 

- szakmunkásképző intézetben szerzett karbantartói, lakatosi, villanyszerelői vagy vízvezeték-

szerelői végzettség, 

- cselekvőképesség, 

- magyar állampolgárság, 

- büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya 

alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló dokumentumok 

másolata, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak 

a pályázathoz összefüggő kezeléséhez  

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően: azonnal betölthető.  

Pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 20. 

Pályázat benyújtásának módja: 

- Postai úton, a pályázatnak a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Technikum 

címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Dózsa György út 26/A). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör 

megnevezését. 

- Elektronikus úton Gyüre Pál intézményvezetőnek a titkar@djg.hu e-mail címre.  

Pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beérkező pályázatokból kerül kiválasztásra személyes meghallgatásra behívottak köre. A döntésről 

számukra e-mailen visszajelzést küldünk. A pályázatot kiíró fenntarja magának a jogot, hogy a 

pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy érvénytelennek nyilvánítsa. A pályázók a 

személyes meghallgatását követően az intézményvezető javaslatot tesz a tankerületi igazgatónak a 

kinevezésre. 
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A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő 

kikötése kötelező. 

Pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 03. 

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.djg.hu felületen érhető el. 
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