Dunakeszi a legdinamikusan fejlődő agglomerációs település a
főváros mellett, 2017-ben ünnepelte várossá válásának 40 éves
évfordulóját. Amennyiben szeretne részese lenni ennek a fejlődésnek,
egy új típusú, a közösségre alapozó, professzionális helyi közszolgáltató
kialakításának, várjuk jelentkezését Hivatalunk csapatába

Beruházási – műszaki ügyintéző
munkakörre.
Az új munkatársunk feladatai az alábbiak lesznek:
• Az önkormányzat és intézményei közúti közlekedéssel és villamos energiaellátással
összefüggő beruházásainak előkészítése és lebonyolítása
•

Közreműködés az önkormányzat és intézményei pályázati munkái, beruházásai során
az előkészítési, megvalósítási és után követési feladatokban

•

Nyomvonalas létesítmények (víz, szennyvíz, csapadék elvezetés, közvilágítás,
díszvilágítás, nagyfeszültségű hálózatok, stb.) engedélyezésével, üzemeltetésével,
ellenőrzésével,

terület-felhasználási,

burkolatbontási

engedélyek

kiadásával,

beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátása
•

Teljes körű szervezési, koordinálási, ellenőrzési feladatok ellátása a közlekedéssel és
villamos energiaellátással összefüggő beruházási munkákban

• Teljes körű szervezési, koordinálási, ellenőrzési feladatok az önkormányzat
magasépítési és/vagy mélyépítési beruházási munkáiban
• Folyamatos kapcsolattartás a projektvezetőkkel, alvállalkozókkal, megbízókkal,
logisztikával
• Teljes körű szervezési, koordinálási, ellenőrzési feladatok ellátása
• A kivitelezés folyamatosságának, minőségének, a határidők betartásának ellenőrzése
• A beüzemelések, beszabályozások szervezése, részvétel a műszaki átadásokon
• Az építéssel járó dokumentáció folyamatos követése és vezetése
• Az építéshelyi előírások (munkavédelmi, minőségügyi, stb.) betartásának folyamatos
ellenőrzése
• A kivitelezés során felmerülő váratlan problémák elhárítása

A munkakörök betöltését a következő feltételekkel képzeljük el:
•

Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

•

Egyetem, vagy főiskolai szintű építőmérnök, közlekedésmérnök végzettség

•

Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office, Outlook, egyéb irodai
programok)

•

Jó

kommunikációs,

tárgyalástechnikai,

és

problémamegoldó-képesség,

szervezőkészség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent számunkra:
•

Felsőfokú képesítés, építész-, építő-, közlekedés-, villamosmérnök-, településfejlesztési mérnök felsőfokú szakképzettség vagy - Műszaki középiskolai vagy
technikus végzettség: magasépítő- mélyépítő-, épületgépész- építőgépész-,
közlekedésépítő, erős-gyengeáramú technikus szakirányban

•

B kategóriás jogosítvány

•

Építőipari kivitelezésben, beruházások előkészítésben szerzett tapasztalat,

•

Szakirányú műszaki ellenőri jogosultság megléte

•

Közigazgatási alap és/vagy szakvizsga megléte

A kiválasztási eljárás rendje, egyéb információk:
Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot az osztályvezető a munkáltatói
jogkör gyakorlójának egyetértésével választja ki, többkörös állásinterjút követően. A
pályázat kiírója pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A
munkavégzés helye: 2120 Dunakeszi, Fő út 25. A munkakörrel kapcsolatosan további
információt Somodi István – Városüzemeltetési Osztályvezető tud nyújtani, a 06-27542-800-as telefonszámon. Jelentkezését kérjük, hogy a jancso.tamas@dunakeszi.hu
e-mail címre küldje el!
Amit az új munkatársunk részére tudunk ajánlani:
•

Határozatlan idejű jogviszony, teljes munkaidő

•

Családbarát szervezeti kultúra

•

Szakmai fejlődési lehetőség

•

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti bérezés. A próbaidő sikeres
elteltét követően a nyújtott teljesítmény függvényében az illetmény pozitív mértékű
újratárgyalására kerülhet sor.

•

Cafeteria, illetve egyéb juttatási elemek

