
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 

 

szerelőipari szakmunkás 2 

(villanyszerelő) 

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: 

 Kis-Balaton Üzemmérnökség területén villanyszerelő munkakörrel 
összefüggésben felmerülő üzemeltetési feladatok ellátása nappali 8órás 
munkarendben 

 A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén működő 
szivattyútelepek és a szivattyútelepeken lévő elektromos gépészeti 
berendezések működési, kezelési, szervízelési és karbantartási feladatai az 
öntözési elvárások figyelembevételével 

 Kis-Balaton Üzemmérnökség területén villamos hálózati rendszereinek, 
áramforrásainak rendszeres ellenőrzése és karbantartása 

 gyengeáramú rendszerek karbantartása-javítása 
 Általános villamos üzemviteli teendők ellátása 
 Közreműködés az üzemfenntartási műhely egyéb karbantartási feladataiban  
 Együttműködés külsős karbantartást-javítást végző cégekkel 



 Környezet- és minőségirányítási előírások betartása 

 

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. középfokú szakmai végzettség (szakirányú középiskolai és/vagy OKJ-s 
szakképesítés) 

 Felhasználói szintű Internetes alkalmazások, 
 B kategóriás jogosítvány 
 büntetlen előélet  
 cselekvőképesség  
 magyar állampolgárság  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 épületvillamossági szerelési gyakorlat 
 hatályos érintésvédelmi minősítés 
 általános karbantartói ill. szervizes gyakorlat 
 további szakirányú végzettség (villamos berendezés szerelő, kisgépszerelő, 

stb.) 
 akkumulátor ill. generátoros áramforrás kezelési gyakorlat 
 gyengeáramú rendszerek ismerete 
 üzemeltetési tapasztalat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         szakmai önéletrajz, képesítést tanúsító okiratok fénymásolata, 90 napnál 
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (illetve az erkölcsi bizonyítvány 
megkérésének igazolása), a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2023. év 04. hó 24. napjától tölthető be. 

 A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.09. 

 



A pályázatok benyújtásának módja:  

         Elektronikus úton  Takács Balázs kirendeltség irányító  részére a 
takacs.balazs@nyuduvizig.hu e-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.04.14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 www.kozszolgallas.hu – 2023.03.25. 
 www.nyuduvizig.hu – 2023.03.25. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyuduvizig.hu 
honlapon szerezhet.  

A pályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató a munkáltató honlapján 
megtalálható. 

 


