
Az Északi Agrárszakképzési Centrum 

Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

pályázatot hirdet 

gondnok 
munkakör betöltésére. 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, munkaviszony 

 

Munkavégzés helye: Északi ASzC Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola 

és Kollégium (3250 Pétervására, Keglevich út 19.) 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A gondnok felelős a vagyonvédelemért, feladata az épületek, építmények, telek és tartozékaik, 

egyéb az intézmény céljait szolgáló eszközök, berendezések és felszerelések megelőző és 

ütemezett karbantartásainak felmérése, megszervezése, elvégzése vagy elvégeztetése, a 

karbantartási napló vezetése. Feladata az ütemezés szerinti nagytakarítások, tatarozások, 

különböző javítások elvégzésének ellenőrzése. Külső szolgáltató vállalkozásokkal végeztetett 

munkák esetén gondoskodik a szerződésben foglaltak betartásáról, ellenőrzéséről. 

Gondoskodik a víz-, villany-, csatornahálózat hibáinak feltárásáról, tűzrendészeti és egyéb 

biztonsági előírások betartásáról. Havonta ellenőrzi az intézményi gépjárművek leadott 

menetleveleit és elkészíti az üzemanyag-elszámolásokat. Rendben tartatja az intézmény 

udvarát, intézkedik a megtelt hulladéktároló konténer folyamatos ürítéséről. Gondoskodik az 

elhasználódott, nem értékesíthető készletek selejtezésre való előkészítéséről, selejthulladék 

elszállításáról. 

 

A munkavállaló juttatásai: 
A munkabér megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

rendelkezései az irányadók. A szakképző intézmény alkalmazottja a munkaszerződésben 

meghatározott mértékű munkabérre jogosult. 

 

Pályázati feltételek: 

 magyar állampolgárság, 

 középfokú végzettség,  

 büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a munkavállaló nem áll a tevékenység 

folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és nem áll büntetőeljárás hatálya 

alatt, 

 cselekvőképesség, 

 felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek. 

 B kategóriás jogosítvány 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképes szakmai önéletrajz,  

 az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló 

okmányok másolata, 

 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, 

valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, 

amely a munkaviszony létesítését nem teszi lehetővé vagy nyilatkozat arról, hogy a 



pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a megbízás napjáig a pályázó 

eredetiben bemutatja, 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal 

összefüggő kezeléséhez.  

 

A munkakör betöltésének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 1.  napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 27. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  Asztalos Anna igazgató nyújt, a 

36/568-300-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Asztalos Anna igazgató részére, 

 elektronikus úton az asztalos.anna@peterkeszakkepzo.hu email címen, 

 postai úton vagy személyesen: Északi ASzC Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium, 3250 Pétervására, Keglevich út 19. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 28. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A munkaviszony létrehozásáról – a pályázati eljárást követően – az Szkr. 81.§ (1a) 2. b) 

bekezdése alapján a főigazgató dönt. A munkáltatóval kapcsolatban további információt 

személyesen 8-16 óra között Nyíregyháza, Semmelweis utca 15. alatt, illetve a www.easzc.hu 

honlapon szerezhet. 
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