A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum pályázatot hirdet
épületgondnok
munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű jogviszony, 3 hónap próbaidő.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (1036 Budapest, Korona tér 1.) és
telephelyei (1222 Budapest, Nagytétényi út 48., 1138 Budapest, Szekszárdi út 19-25.)
A munkakörbe tartozó feladatok:
Általános gondnoki feladatok ellátása. A szemétszállítás zavartalanságának biztosítása,
lomtalanítási akciók szervezése. A felvonó üzemképességének ellenőrzése. A takarító és
épületkarbantartó személyzet és vállalkozók felügyelete. Részvétel a takarításban, az
egyszerű javításokban és az épületbelsők karbantartásában. A kazánok és bojlerek
működésének felügyelete a hő- és melegvíz-szolgáltatás biztosítása érdekében. Az épület
kezelőjének és tulajdonosának értesítése jelentősebb javítási igények felmerülése esetén. Az
épületek bejárásával azok biztonságának ellenőrzése. Rendszeres karbantartási munkák
végzése és végeztetése az ingatlanra vonatkozó működési rend figyelembe vételével.
Ingatlanfenntartással kapcsolatos ügyek intézése. Megelőző karbantartási feladatok ellátása.
Idényjellegű karbantartói feladatok elvégzése, közlekedési utak tisztán tartása. Az épület
fenntartásával,

működtetésével

kapcsolatos

nyilvántartások

vezetése.

A

tűz-

és

munkavédelmi szabályok betartása és betartatása, valamint az ezekhez kapcsolódó eszközök
ellenőrzése. Az elektromos hálózat, és a világítástechnikai eszközök felügyelete,
karbantartása az épületben, valamint a kiállítások építése során. A műtárgyvédelmi eszközök
karbantartása, felügyelete. Az épület fenntartásához és működéséhez kapcsolódó
anyagbeszerzési feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés
• Szakirányú, legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Windows, MS Office irodai alkalmazások)
• B kategóriás jogosítvány

A pályázati elbírálásánál előnyt jelent:
• Villanyszerelő / műszerész / asztalos / festő / lakatos végzettség
• Szakirányú technikum vagy szakmunkás bizonyítvány
• Múzeumi területen szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű problémamegoldó képesség
• Jó kapcsolatteremtő- és kommunikációs képesség
• Terhelhetőség
• Önálló- és csapatban való munkavégzés képessége
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz
• Bemutatkozó levél
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány másolata
• Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• A pályázó nyilatkozata a személyes adatok kezelésének engedélyezéséről
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2021. április 12.
Nem töltheti be azon munkavállaló a munkakört, aki 2020 évben, a közgyűjteményi szférában
történő közalkalmazotti jogállásról a munka törvénykönyve szerinti átállás következtében
közgyűjteményi területen felmondott és végkielégítéssel távozott.
A pályázat benyújtásának határideje:
2021. március 31.
A pályázatokat elektronikus úton várjuk Dr. Török Róbert igazgató részére az
mkvm@iif.hu e-mail címen keresztül.

