
Miskolci Közintézmény-működtető Központ 
pályázatot hirdet 

 
gondnok 

munkakör betöltésére 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolc 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A gondnok alapvető feladata az intézményi telephelyen (óvoda) a folyamatos műszaki-technikai üzemeltetés biztosításához 
szükséges állagmegóvási és megelőző javítási-karbantartási feladatok végrehajtása. Az élet-, baleset-, vagy jelentős 
kárveszély esetén a veszélynek kitett terület azonnali lokalizálása, a kárenyhítés megkezdése. Az évszaktól függően a 
játszóudvar és a kert rendben tartása, takarítása, seprése, a hó eltakarítása és a növények ápolása, öntözése. 
 
Illetmény és juttatások: 
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

• Általános iskola végzettség 
• Magyar állampolgárság 
• Büntetlen előélet 
• Cselekvőképesség 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Középfokú képesítés, pl. vízszerelő, szobafestő-mázoló, burkoló, épületasztalos, lakatos képzettség 
• Köznevelési intézményben szerzett legalább 1-3 év gondnoki, karbantartói szakmai tapasztalat 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Önéletrajz 
• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a 

közalkalmazott jelölt nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését 
nem teszi lehetővé 

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 27. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Közintézmény-működtető Központ címére történő megküldésével (3525 
Miskolc, Városház tér 13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:  
Mu 0413/2021, valamint a munkakör megnevezését: gondnok. 

• Elektronikus úton MKMK Titkárság részére az info@mkmkozpont.hu E-mail címen keresztül 
• Személyesen: MKMK Titkárság, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 13. 

 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előzetes szűrését követően személyes meghallgatásra kerül sor. A 
munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a munkakör betöltéséről. A pályázati eljárás eredményéről a pályázók írásban 
tájékoztatást kapnak. A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett 
dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye. A pályáztató fenntartja magának a pályázat 
eredménytelenné nyilvánítási jogát. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 31. 


