
A Déli Agrárszakképzési Centrum 
 

pályázatot hirdet 
 

Mezőgazdasági, erdőgazdasági növényvédő gép kezelő 
munkakör betöltésére. 

 
A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony időtartama: 
 
Határozatlan idejű 
 
Foglalkoztatás jellege: 
 
Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye:  
Déli ASzC Bereczki Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola 
6500 Baja Szent Antal u. 96. 
 
 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
- Gondoskodik a rábízott gépek műszaki, esztétikai állapotának biztosításáról napi 

rendszerességgel. 
- A folyamatos munkavégzés biztosítása a munkák során. 
- Közreműködik és információval szolgál a gépek javításának ügyintézésében. 
- Információt szolgáltat a saját személye és/vagy a gépek rendelkezésére állásának 

akadályoztatásáról.  
- Felelős a számára kiadott eszközök szakszerű, balesetmentes használatáért, és azok leltári 

elszámolásáért. 
- Munkavállaló ezenkívül köteles ellátni az egyéb munkaköréhez kapcsolódó, de fel nem sorolt 

eseti, vagy rendszeres feladatokat, ha annak szükségessége felmerül vagy erre vezetői utasítást 
kap. 

 
A munkavállaló juttatásai: 

Az Szkt. értelmében a szakképző intézmény alkalmazottja a munkaszerződésben meghatározott 
mértékű munkabérre jogosult. 

Pályázati feltételek: 

- középiskolai végzettség 
- magyar állampolgárság, 
- büntetlen előélet 
- cselekvőképesség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- szakmai önéletrajz, 
- motivációs levél, 
- végzettséget igazoló okiratok másolata 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
- bérigény megjelöléséről szóló melléklet 



- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, 
továbbításához 

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő 
kezeléséhez 

A munkakör betöltésének várható időpontja: 

A munkakör legkorábban 2021. november 15.      napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 1. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koch Zsuzsanna   igazgató nyújt, a 70/334-
8828 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

- Elektronikus úton az allaspalyazat@deliaszc.hu és az bereczki.baja@deliaszc.hu email 
címeken keresztül, egy darab egybeszerkesztett pdf formátumú fájlban. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 15. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására, illetve arra, hogy az eljárást 
eredménytelennek nyilvánítsa. 

Az állás publikálási időpontja: 2021. október 25 

Az állás publikálási helye: 

bereczki-baja.hu  

mailto:allaspalyazat@deliaszc.hu

