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Debreceni Szakképzési Centrum
A Debreceni Szakképzési Centrum képzési rendszere szerteágazó. A középfokú oktatás
mellett a felnőttek oktatását is megszervezi, valamint felnőttképzést folytat, továbbá
biztosítja tanulói számára a kollégiumi elhelyezést. Ahhoz, hogy a továbbiakban is
sikeresen biztosítsa a kiemelkedő színvonalat, a Debreceni Szakképzési Centrum:
pályázatot hirdet

Karbantartó (Villanyszerelő)
munkakör betöltésére
Pályázati azonosító: NSZFH/610/000336-5/2021
A munkaviszony időtartama:


Határozatlan idejű munkaviszony 3 hónapos próbaidő kikötése mellett

Foglalkoztatás jellege:


Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4030 Debrecen, Rigó utca 54.
A munkavégzés helye változó. A munkavégzés a Debreceni Szakképzési Centrum telephelyein
történik.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:







Általános javítások, cserék elvégzése
Energetikai, hálózatkiépítési és fejlesztési feladatok ellátása
Elektromos berendezések üzembe helyezése
Szélesebb körű átalakítás esetén műszaki anyagigény felmérése
Munkavégzéshez szükséges eszközök, kéziszerszámok, szerszámgépek rendeltetésszerű
használata
Munkavédelmi, baleseti-tűzrendészeti előírások maradéktalan betartása

Munkabér és juttatások:
A munkabér megállapításának alapja a Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint
a felek közötti megállapodás.

Szakképzésé a jövő!
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Pályázati feltételek:




A munkakör betöltéséhez előírt szakmai végzettséggel rendelkezik
A munkakör betöltéséhez szükséges szakmai ismeretekkel rendelkezik
Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:




Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okiratok
másolata.
Részletes szakmai önéletrajz.
Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igénylését
igazoló dokumentum).

A munkakör betölthetőségének időpontja:
Az álláshely elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: Az álláshely betöltéséig folyamatos.
A pályázatok benyújtásának módja:


elektronikus úton az allas@dszc.hu e-mail címre
vagy



nyomtatott formában vagy postai levél formájában Debreceni Szakképzési Centrum címére
(Hajdú-Bihar megye, 4030 Debrecen, Fokos u. 12). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSZFH/610/000336-5/2021, valamint a
munkakör megnevezését: Karbantartó (villanyszerelő)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati anyag elbírálását követően, az elbírálás alapján értesített pályázók személyes
beszélgetésen vesznek részt a Szakképzési Centrum székhelyén. Az alkalmazásról vezetői
egyeztetést követően a centrum kancellárja dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: Az álláshely betöltéséig folyamatos.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


A DSZC honlapján: www.dszc.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tirpák Zsolt kancellár nyújt az
52/437-311-es telefonszámon.

Szakképzésé a jövő!

