PÁLYAZATI FELHÍVÁS
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban DINPI) pályázatot hirdet kertész/gondnok munkakör
betöltésére.
A munkakör főbb feladatai:
 A DINPI vagyonkezelésében lévő budapesti területek gondozása, kertészeti és egyszerű erdészeti feladatok
ellátása;
 Élőhely fenntartási és - kezelési tevékenységek végzése kapcsán motoros fűkaszával történő munkavégzés;
 Épület fenntartási és karbantartási munkák kapcsán felmerülő segédmunkák elvégzése budapesti
ingatlanokon.
A munkavégzés helye:
Jókai-kert Természetvédelmi Terület (1121 Budapest, Költő utca 21.)
Sas-hegyi Látogatóközpont (1112 Budapest, Tájék u. 26.)
Pál-völgyi barlang bemutatóhely (1021 Budapest, Szépvölgyi út 162)
Szemlő-hegyi-barlang bemutatóhely (1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.)
József-hegyi- barlang felszíni terület (1025 Budapest, Józsefhegyi utca 17.)
1023 Budapest, Frankel Leó út 48.
A jogviszony időtartama: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján létesülő munkaviszony
határozatlan időre, 3 hónap próbaidővel létesül.
Heti munkaideje: 40 óra.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet (hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolt módon, melyet felvétel esetén kell bemutatni)
• alapfokú iskolai végzettség + szakirányú szakképesítés (pl. OKJ; vagy kisképkezelői végzettség)
Előnyt jelent:
• hasonló fizikai munkakörben szerzett több éves tapasztalat
• középfokú szakirányú végzettség (kertészeti, erdészeti, agrár, stb.)
• alapfokú növényvédelmi képzettség (80 órás növényvédelmi tanfolyamon sikeres vizsga)
• fakitermelői képesítés és/vagy motorfűrész-kezelő szakképesítés
• „B" kategóriás vezetői engedély és vezetési jártasság
A pályázathoz csatolni kell:
 a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, részletes szakmai
önéletrajzát fényképpel és bérigény megjelölésével
 a végzettséget, képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatát
 hozzájáruló nyilatkozatot a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.

május 31.

A pályázat benyújtásának feltételei: A pályázatot egy példányban, zárt borítékban kell eljuttatni a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatósághoz postai úton (1525 Budapest, Pf. 86.), vagy személyesen az Igazgatóság ügyfélfogadási
irodájának titkárságán (1121 Budapest, Költő utca 21.), vagy e-mailben az allashely@dinpi.hu címre kell benyújtani
Füri András igazgató nevére címzetten, az előírt határidőn belül.
A borítékon, e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: kertész/gondnok
A pályázat betölthető: bírálat után azonnal
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül
A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak.

