Az Aszódi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Településfejlesztési és Üzemeltetési
Osztály városi kertész munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, heti 40 órás
A munkavégzés helye: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A város közparkjainak, belterület közterületeinek zöldfelület gondozásának, ápolásának
megszervezése. Növénytelepítések előkészítése és elvégzése, gondozása. Út menti és
közparkban lévő fák, bokrok, sövények növényvédelmének ügyintézése. Más hatáskörébe nem
sorolt parkfenntartással kapcsolatos feladatok végrehajtása. Településüzemeltetés számára
(elsősorban parkfenntartáshoz) szükséges beszerzések előkészítése. Nyári időszakban a
közterületeken lévő növények locsolásának, tápoldatozásának megszervezése az
osztályvezetővel együttműködve. Szükség esetén bekapcsolódik a Településfejlesztési és
Üzemeltetési Osztály irodai munkáiba.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Munka
törvénykönyvéről szóló" 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Középiskolai végzettség és agrár, kertészeti szakképesítés
 Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 Járművezetői engedély B kategória,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 Magyar állampolgár, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Felsőoktatásban szerzett építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, agrár
szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi
felsőfokú szakképesítés,
 Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
 Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 Helyismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 fényképes szakmai önéletrajz
 iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata
 sikeres pályázat esetén erkölcsi bizonyítvány
 nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a
jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott
személyek megismerhessék
Elvárt kompetenciák:
 Jó szintű problémamegoldó képesség,

 Jó szintű szakmai munka terén igényes, precíz, pontos munkavégzés,
 Jó szintű önállóan- és csapatban végzendő feladatok ellátása.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021.08.16
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szászi Tamás osztályvezető nyújt, a
0630/816-0458 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton kell benyújtani, kérjük feltüntetni a
megpályázott munkakört. Pályázatát küldheti a hivatal részére az allaspalyazat@aszod.hu Email címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021.08.19
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

