
 

 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  

                         

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  

Keszthelyi Üzemmérnökség Fenntartási Üzemegység 

 

gépkezelő 1 

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Fenékpuszta Kirendeltség VIZIG Telep 8369 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

- Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság munkagépeinek, gépjárműveinek 

munkagépeinek kezelése, berendezéseinek üzemeltetése 

- Árvíz, belvíz, vízminőségi kárelhárítás esetén, továbbá egyéb katasztrófa 

helyzetben a védelmi szervezetben gépkezelőként gépek, berendezések, 

üzemeltetése.  

- Igazgatóság robbanómotoros szivattyúinak kezelése öntözési elvárások 

figyelembevételével 

- Kis-Balaton területén lévő munkagépek javításában közreműködés. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására a 391/2017. (XII. 13.) a vízügyi igazgatási szerveknél 

foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 

kormányrendelet rendelkezései az irányadók. 



Pályázati feltételek: 

• min. szakirányú végzettség  

• nehézgépkezelői jogosítvány, emelő gépkezelői szakirány, 

• B kategóriás jogosítvány 

• büntetlen előélet  

• cselekvőképesség  

• magyar állampolgárság  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• szakmunkás végzettség, igazolt szakmai továbbképzések, 

• szakterületen végzett min. 3-5 év szakmai tapasztalat 

• autószerelő, gépszerelő végzettség, C kategóriás jogosítvány 

• rugalmas, közepes terhelhetőség 

• útépítő- és anyagmozgató kezelői képesítés, fejlődőképesség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

▪         Szakmai önéletrajz, képesítést tanúsító okiratok fénymásolata, sikeres pályázat 

esetén erkölcsi bizonyítvány megkérése, bemutatása (90 napnál nem régebbi), a 

pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyi adatainak 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2022. év 11 hó 02 napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 19. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

▪         Elektronikus úton  Takács Balázs kirendeltség irányító  részére a 

takacs.balazs@nyuduvizig.hu E-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 24.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

• www.kozigallas.hu – 2022. október 4. 

• www.nyuduvizig.hu – 2022. október 4. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyuduvizig.hu 

honlapon szerezhet.  

A pályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató a munkáltató honlapján 

megtalálható. 

http://www.kozigallas.hu/
http://www.nyuduvizig.hu/

