
 
 

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

Üzemeltetési Főosztálya 

pályázatot hirdet 

 

2 fő karbantartó 

munkakör betöltésére. 
 

A munkaviszony időtartama: 
Határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével 

 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
 
A munkavégzés helye: Az egész ország területén, többnyire a vidéki telephelyen 
történő ott alvással  
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 általános parkfenntartási, kertészeti, növényápolási-gondozási feladatok 
ellátása 

 előre tervezett, teljes körű körű minőségi karbantartási feladatok ellátása 

 udvar tisztán tartása, télen hóeltakarítás 

 általános jellegű karbantartási és hibaelhárítási feladatok elvégzése 

 üzemeltetési alapfeladatok ellátása 

 közreműködés rendezvények, költöztetések, anyagmozgatás 
lebonyolításában 

 esetenként anyagbeszerzés, postai tevékenyság ellátása 

 teher- és személygépjárművekkel szállítási feladatok végrehajtása 

 anyagmozgatás 
 
Munkabér és juttatások: munkabér + cafeteria juttatások + vidéki munkavégzés 
esetén napidíj 
 
Pályázati feltételek: 

 magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet 

 a tevékenységhez illeszkedő szakmunkás bizonyítvány 

 B kategóriás vezetői engedély 
 
Elvárt képességek: 



 megfelelő fizikai állapot 

 terhelhetőség 

 önálló munkavégzés 

 precizitás, megbízhatóság 

 nagyfokú mobilitás és rugalmasság 

 csapatmunkára való képesség 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat 

 többféle szakmunkás képesítés 

 C típusú jogosítvány 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Fényképes, részletes szakmai önéletrajz 

 Végzettségekről szóló okiratok másolatai 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A felvételi eljárás lefolytatását követően azonnal.  A munkakör betöltésének 
feltétele 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.06.18. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
Elektronikusan a humanpolitika2@aeek.hu e-mail címen vagy postai úton az 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ Humánerőforrás Főosztály - 1525 Budapest 
114., Pf. 32. címen. 
A jelentkezéseken kérjük feltüntetni „karbantartó” (az elektronikus levél 

tárgyában, vagy a postai borítékon) 

 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2017.05.18. www.aeek.hu 
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.aeek.hu honlapon 

szerezhet. A kiírással kapcsolatos szakmai kérdésekkel Váradi Zsolt üzemeltetési 

főosztályvezetőhöz fordulhatnak. Elérhetősége: varadi.zsolt@aeek.hu 

 
A pályázati felhívás közzétevője a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH). A pályázati felhívás a 

munkáltató által a KIH részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatót 

kiíró szerv felel. 
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