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FELHÍVÁS 
 

álláshely betöltésére 

 

 

Főosztály:    Gazdálkodási főosztály,  

   Műszaki és üzemeltetési osztály 

Munkakör megnevezése:    segédmunkás 

 

Munkakör legkorábbi betöltésének időpontja:  elbírálást követően azonnal 

A munkaviszony ideje:   határozatlan  

Foglalkoztatás jellege:   teljes munkaidős  

Munkavégzés helye:   1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. 

 

Jogállás, munkabér és juttatások: 

A munkaviszonyra, a munkabér megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyve vonatkozó 

rendelkezései az irányadók. 

 

Havi munkabér: bruttó 260.000,- Ft 

Juttatás: évi bruttó 200.000,- Ft béren kívüli juttatás (cafetéria) 

 

Ellátandó feladatok: 

- Rendezvények helyszínének előkészítése, 

- Költözések bonyolítása, 

- Raktári anyagok ki- és beszállítása, 

- Rakodási feladatok ellátása 

 

A munkakör betöltésének feltételei: 

- Magyar állampolgárság, 

- Cselekvőképesség, 

- Büntetlen előélet, 

- Általános iskolai végzettség 

 

Elvárt kompetenciák: 

- Precíz, pontos munkavégzés, 

- Udvariasság, határozottság, 

- Önállóság, 

- Teherbírás 

 

Az elbírálásnál előnyt jelent (szakmai ismeret, szakmai gyakorlat, készség, kompetencia): 

- Szakipari végzettség, tapasztalat  

 

A jelentkezéshez szükséges: 

- Fényképes önéletrajz, 

 - Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló feladóvevény, 

- Nyilatkozat arról, hogy a felvételi eljárásban résztvevők a pályázó anyagait megismerhetik 

 

http://www.ksh.hu/
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A pályázat benyújtásának határideje:  2020. július 19. 

 

A pályázat elbírálásának határideje:  2020. július 27. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Elektronikus úton a tárgyban feltüntetve a „KSH 1113” azonosító számot, Fehérvári-Varga Judit részére 

az allashely@ksh.hu e-mail oldalon keresztül. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást Fehérvári-Varga Judit (06-1-345-6841) nyújt. 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek a jelentkező megfelelt, továbbá a pályázat a 

munkáltató figyelmét felkeltette, szóbeli meghallgatásra kerül sor. A pályázat eredményéről a pályázókat 

írásban tájékoztatjuk. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 startapro.hu - 2020. 06.22. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

 Szakmai fejlődési- és továbbképzési lehetőség 

 Folyamatosan megújuló szervezet 

 Családbarát munkahely 

 Sport- és kulturális programok 

 

Szervezetünkről, könyvtárunkról, munkahelyünkről bővebben a www.ksh.hu honlapon tájékozódhat. 
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