Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság - Szombathely

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Vízrajzi és Adattári Osztály

vízrajzi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Vas megye, Szombathely, Vörösmarty utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
-

vízrajzi - monitoring állomáshálózat működtetése - üzemeltetése,
karbantartásának koordinálása,
hidrológiai- hidrometriai mérések (vízszint, vízhozam, hordalék stb.)
végrehajtása,
vízrajzi észlelés- ellenőrzés és adatgyűjtés végzése,
vízrajzi adatok elsődleges számítógépes feldolgozása,
hordalékmérések számítógépes feldolgozása, kiértékelése,
mérőeszközök működtetése- nyilvántartása, javíttatások lebonyolítása,
kapcsolattartás külső vállalkozókkal,
kisebb építési, karbantartási munkákban való részvétel,
a munkakör 50% terepi, 50% irodai munkavégzést igényel

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:









szakirányú felsőfokú végzettség (építőmérnök, környezetmérnök)
középfokú angol nyelvismeret
Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
büntetlen előélet
cselekvőképesség
magyar állampolgárság
pályakezdő mérnökök jelentkezését is várjuk

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:






vízépítő mérnöki szakképesítés,
felsőfokú vagy szakmai angol nyelvismeret
geodéziai, térinformatikai, méréstechnikai ismeretek
kiemelkedő informatikai készségek, szoftverek gyors elsajátítása
jó kommunikációs készség, csapatban való együttműködés

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.
Amit kínálunk:






folyamatos szakmai fejlődési lehetőség,
szakirányú tanulmányok támogatása,
rugalmas munkaidő,
lakhatási támogatás,
dinamikus csapat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. november 02. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.10.20.

A pályázatok benyújtásának módja:


Elektronikus úton Tamás Csilla részére a tamas.csilla@nyuduvizig.hu Email címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.10.22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 kozigallas.hu online - 2020.10.05.
 nyuduvizig.hu online - 2020.10.05.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyuduvizig.hu
honlapon szerezhet.
A pályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató a munkáltató honlapján
megtalálható.

