Kanizsai Dorottya Kórház
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kanizsai Dorottya Kórház
Üzemeltetési Osztály
Műszaki diszpécser
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2-8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Kórház infrastruktúrájának (villamos-, gépészeti és tűzvédelmi berendezések) felügyelete,
üzemeltetésének optimalizálása, műszerek monitorozása; a szükséges beavatkozások
végrehajtása, vészhelyzetben az előírásoknak megfelelő riasztási lánc elindítása, azonnali
intézkedés. Tervezett és aktuális karbantartási, javítási munkák ütemezése szerinti
koordinálása és/vagy végrehajtása. Belső karbantartók és külső vállalkozók munkájának
felügyelete, ellenőrzése. Szakmai ismeretek folyamatos fejlesztése, szinten tartása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:







Középfokú képesítés, műszaki végzettség (elektromos vagy gépész területen),
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Folyamatos munkarend vállalása (12-24 órás szolgálat)
Magyar állampolgárság
Büntetlen előélet
Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Épületfelügyeleti illetve monitoring felügyeletek ismerete, tűzvédelemmel,
hűtéstechnikával kapcsolatos ismeretek.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:




Fényképes szakmai önéletrajz
Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. január 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karácsony Károly műszaki
főmunkatárs nyújt, a +36-20-5498103 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Kanizsai Dorottya Kórház címére történő megküldésével
(8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KDK/2591-1/2018. , valamint a
munkakör megnevezését: Műszaki diszpécser.
vagy
 Elektronikus úton Karácsony Károly műszaki főmunkatárs részére a
karacsony.karoly@nkkorhaz.hu E-mail címen keresztül
 Személyesen: Karácsony Károly műszaki főmunkatárs, Zala megye, 8800
Nagykanizsa, Szekeres József utca 2-8. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes meghallgatás alapján – az intézményvezető dönt-, amelynek eredményéről a
pályázók írásban kerülnek értesítésre. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy csak
azokat a pályázókat hallgassa meg személyesen, akiket a benyújtott pályázati anyag alapján
alkalmasnak ítél a munkakör betöltésére.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 4.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.aeek.hu - 2018. november 19.
 www.nkkorhaz.hu - 2018. november 19.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nkkorhaz.hu honlapon
szerezhet.
Közigálláson történő publikálás időpontja: 2018. november 19.

