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Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Városgondnoksága 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 
hirdet 

 
Kerékpáros információs irodai ügyintéző 

 
munkakör betöltésére 

 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
 
Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege: 
 
Teljes munkaidő. 
 
Munkavégzés helye: 
 
Kerékpáros Információs Pont Balatonfűzfő, Vasút sétány 4., 357/43. hrsz. 
 
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
 

- A parti sétányt és kerékpárutat használók fogadása, részükre információ nyújtása, a 
látogatók regisztrálása, jelentések, kimutatások készítése. 

- A Kerékpáros Információs Pont család- és bababarát szolgáltatásainak biztosítása. 
- Kerékpáros szervizszolgáltatás biztosítása a kerékpáros szerviz egységcsomaggal és a 

vállalkozókkal kötött együttműködési megállapodások keretében. 
- Az irodahelyiség, a mellékhelyiség és kisgyermekes családok részére kialakított helyiség 

tisztántartása. 
- Az épület körüli rend fenntartása, a működő rendszerek felügyelete, a szükséges 

karbantartási igények jelzése. 
- Az iroda előtt kialakított kerékpáros pihenőhely rendben tartása. 

 
Illetmény és juttatások: 
 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
Pályázati feltételek: 
 

- Középiskolai érettségi bizonyítvány 
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 
- Büntetlen előélet 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- Hasonló munkakörben eltöltött gyakorlat 
- Angol és/vagy német nyelvtudás előny. 
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Elvárt kompetenciák: 
 

- Kiváló szintű, önálló munkavégzés 
- Precizitás 
- Elkötelezettség 
- Jó kommunikációs képesség. 

 
A pályázat részeként benyújtható iratok, igazolások: 
 

- Fényképes szakmai önéletrajz 
- Végzettséget igazoló okmányok 
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy az erkölcsi bizonyítványt alkalmazását 

követően haladéktalanul beszerzi. 
- Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2016. június 1. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos. 
 
A pályázat benyújtásának módja:  
 

- Postai úton: Balatonfűzfő Városgondnoksága, 8184 Balatonfűzfő, Szállás 
utca 8. 

- Személyesen: munkanapokon 8:00–15:00-ig. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: A munkakör alkalmassága esetén azonnal betölthető. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: Diósdi Péter a 06-20-436-4013-
as telefonszámon, munkanapokon 8-16 óra között. 
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási id őpontja: - 


