
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 
                        

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

pályázatot hirdet 

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság  
 

vízépítőipari szakmunkás 1 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Hajdú-Bihar megye, 4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2. 

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

• a védelmi és a termelési gépek, eszközök üzembiztonságának 
figyelemmel kísérése, javítása, javíttatása • a TIVIZIG működési területén 
központi, szakaszmérnökségi megrendeléses munkák és külső vállalkozási 
munkák végzése • külső munkák esetén a vonatkozó tűzrendészeti, 
egészségvédelmi, munkavédelmi előírások betartása • vízrendezési, 
vízgazdálkodási és vízkárelhárítási feladatok végzése • a vizek 
kártételeinek elhárítását szolgáló, megelőző védelmi munkák, feladatok 
megszervezése • az állami tulajdonú vízilétesítmények fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak ellátása, • ágazati, szakmai közreműködés • a 
munkakörhöz kapcsolódó nyilvántartások vezetése 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
  



Pályázati feltételek: 

 Szakmunkásképző intézet, gépészeti terület, 

 B kategóriás jogosítvány, 

 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Technikum, Gépkezelői, gépszerelői, autószerelői végzettség, 

 Fémszerkezeti területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai 
tapasztalat, 

 "C" kategóriás jogosítvány. 

Elvárt kompetenciák: 

 Önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség, 

 Problémamegoldó képesség, 

 Alkalmazkodó képesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Szakmai önéletrajz. Az álláshely betöltéséhez szükséges 
végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok 
másolata. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A 
munkakör betöltésének feltétele a 90 napnál nem régebbi 
hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2019. július 10. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 24. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
o Postai úton, a pályázatnak a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 

címére történő megküldésével (4200 Hajdúszoboszló, Szováti 
útfél 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: K0000994/2019., valamint a 
munkakör megnevezését: vízépítőipari szakmunkás 1. 

 vagy 
o Elektronikus úton Bauer Zoltán részére a mbsz@tivizig.hu E-

mail címen keresztül 

 vagy 
o Személyesen: Bauer Zoltán, Hajdú-Bihar megye, 4200 

Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.  
  



A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokról a TIVIZIG igazgatója, mint a kinevezési és munkáltatói 
jogkör gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről írásban 
értesülnek. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
o Hajdú-Bihari Napló - 2019. május 7. 
o tivizig.hu - 2019. május 7. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Az igazgatóság dolgozói közalkalmazottak, jogállásukra és 
javadalmazásukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a 
vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti 
jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. 
rendelet rendelkezései irányadók. 

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


