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Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 

 

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

állást hirdet 

Karbantartási csoportvezető 

munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25. 

 

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

A Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ olyan kollégát keres, aki önálló munkájával 

részt vesz az üzemeltetésben és a karbantartási csapat életében. Hatékonyan és effektíven 

valósítja meg a műszaki folyamatokat, hogy azok eredményéül a rendszer megfeleljen az 

üzemeltetési és a műszaki – biztonsági, valamint a jogszabályi követelményeknek. 

Főbb feladatok: 

• Megelőző karbantartási tervek és a kapcsolódó dokumentációk elkészítése, 

aktualizálása a hozzárendelt műszaki egységekre vonatkozóan 

• Karbantartói műszaknaplók és az anyagfelhasználás ellenőrzése, a karbantartási 

dokumentumok naprakész vezetése 

• A tervszerű karbantartási tevékenység előkészítése, a végrehajtás szakmai felügyelete 

• Hibaelhárítás, a berendezések rendelkezésre állásának biztosítása, fejlesztése 

• A karbantartási és javítási munkák anyag-, és alkatrész szükségletének nyomon 

követése, anyagigények kezelése, minimális raktár készlet figyelése 

• Üzemeltetői ellenőrzések levezénylése és nyomon követése 

• Részvétel a karbantartói és üzemeltetői állomány szakmai betanításában, oktatásában 

• Berendezések meghibásodása esetén az esetleges hibaokok feltérképezése, műszaki 

segítségnyújtás 

• Aktív közreműködés a karbantartási folyamatok fejlesztésében 

• Kapcsolattartás külsős szerviz / karbantartó szakcégekkel, minősítő intézetekkel, 

felülvizsgálókkal 

• Ismétlődő hibák okainak feltárása, megelőző intézkedések kidolgozása és gyakorlatba 

átültetése 

• Növeli a folyamatok működésének hatékonyságát 

• Részt vesz a karbantartási folyamatok automatizálásában és egyszerűsítésében 

• Technikai támogatást nyújt a karbantartói állomány részére 

• Részt vesz a belső fejlesztésekkel kapcsolatos dokumentációk elkészítésében 
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Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: 

• Minimum középfokú szakirányú végzettség: Gépész technikus / Villamos 

technikus 

• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

• Jó és egyértelmű kommunikációs képesség 

• Rugalmas, nyitott személyiség, problémamegoldó szemlélet 

• Önálló, felelősségteljes munkavégzés 

• Csapatszellem, együttműködési készség 

• Felhasználói szintű számítógépes ismeret, MS Office tudás 

 

Elbírálásnál előnyt jelent: 

• Felsőfokú végzettség, Gépész mérnök / Villamos mérnök 

• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 

• Nyitottság új ismeretek elsajátítására 

• Határozott fellépés, következetesség 

• Önálló munkavégzés 

 

Szükséges tapasztalat: 

Üzemeltetési és karbantartási területen szerzett minimum1-2 év tapasztalat 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Illetményen felüli juttatások: 

• Munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés 

• Utazási költségtérítés 

• Munkáltatói döntésen alapuló egyéb juttatás 

• Lakossági folyószámla költségeinek térítése 

 

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör azonnal betölthető. 

Az állás kiírással kapcsolatban további információt Molnár Imre főmérnök úr nyújt, a 06-

70/367-1786-os telefonszámon. 

 

 


