Iktatószám:

/2022.
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
rendelkezéseinek figyelembevételével
Tárlatvezető-pénztáros-gondnok
munkakör betöltésére munkatársat keres

Munkavégzés helye:

Kotsy-vízimalom bemutatóhely, Zalaszántó

Elvárt gyakorlati idő:

Nincs

Foglalkoztatási jogviszony:

Munka törvénykönyve alapján

Foglakoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Jogviszony időtartama:

Határozatlan

Próbaidő:

3 hónap

Munkarend, munkaidőbeosztás: Havi munkaidőkeret
Foglalkoztatás napi időtartama: 8 óra
Juttatások:

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.), a 88/2019. (IV.
23.) Korm. rendelet, valamint az igazgatóság Közszolgálati Szabályzata szerint

Feltételek:
-

Magyar állampolgárság
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet (Erkölcsi bizonyítvány)
Középfokú végzetség (érettségi bizonyítvány)
MS Office programok ismerete (Word, Excel)
Precizitás, megbízhatóság, csapatmunkában való együttműködési készség

Ellátandó feladatok:
-

Tárlatvezetés (ipartörténeti értékek bemutatása, oktatása, megőrzése), túravezetés (Kotsy-vízimalom,
Keszthelyi-hegység)
Pénzkezelés, pénztárgép kezelése, és az ehhez kapcsolódó adminisztráció elvégzése
Statisztikai adatszolgáltatás
A Kotsy-vízimalmot érintő rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel
A Kotsy-vízimalom bemutatóhely és őrszolgálati iroda működtetésével kapcsolatban felmerülő egyéb
gondnoki munkák (takarítás, kisebb karbantartási feladatok, kertrendezés) elvégzése

Benyújtandó iratok, igazolások:
-

Fényképes, magyar nyelvű önéletrajz
Motivációs levél a bruttó bérigény megjelölésével
Iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló bizonyítvány másolata

-

Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázó arról szóló adatkezelési nyilatkozatát, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek
megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait.
Egyéb, a pályázó által fontosnak ítélt irat.

Előnyt jelent:
-

Pénztárgép kezelési ismeretek
Idegen nyelv ismerete (angol, német)
Szakmai tapasztalat
„B” kategóriás jogosítvány

Az álláshely betöltésének lehetséges időpontja: Az elbírálást követően azonnal, vagy megegyezés szerint
A pályázat benyújtásának határideje:

2022. május 12.

A pályázat benyújtásának módja:

Írásban: postai úton a 8229 Csopak, Kossuth utca 16. számra
címezve, vagy a fenti címen, a titkárságon, munkaidőben,
személyesen leadva
Digitálisan: sinkagabor@bfnp.hu

Az elbírálás módja, rendje:

Az igazgató – döntésétől függően – a pályázatok előzetes
értékelésére Előkészítő Bizottságot hozhat létre. Az Előkészítő
Bizottság a jelöltek pályázati anyagának áttanulmányozása,
valamint az igazgató döntésétől függően a személyes interjúk
után – sorrend felállítása mellett – javaslatot tesz az
igazgatónak.

A pályázat elbírálásának határideje:

a benyújtási határidőt követően legkésőbb 30 napon belül

További információ kérhető:

Sinka Gábor, osztályvezető
Nyugat-Veszprém Kelet-Zala Tájegység
Telefon: +36 30 491 0063
E-mail: sinkagabor@bfnp.hu

Csopak, 2022. április 27.

Puskás Zoltán
igazgató
s.k.

