Derecske Város Önkormányzata
a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénye alapján pályázatot hirdet

Piacüzemeltetési munkatárs
munkakör betöltésére.
Jogviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony, 2022. április 1. napjától 2023. március
31. napjáig, 3 hónap próbaidővel.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, kötetlen munkarend
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, Derecske közigazgatási területe.

Feladatok:
•
•
•
•
•
•
•

Helyi piac, helyi termelői piac, vásárok szervezése és irányítása,
a piac épületének üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellátása,
a piac működtetéséneknek napi szervezése, szolgáltatás biztosítása a helyhasználók
részére,
kapcsolattartás a termelőkkel és vásárlókkal,
a nyitvatartási idők ellenőrzése, a piaci rend biztosítása,
az applikáció kezelése,
a munkakörhöz kapcsolódó jogszabályok ismerete, a változások naprakész követése.

Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•

magyar állampolgár,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet,
középfokú iskolai végzettség,
B kategóriás jogosítvány,
szakmai szoftverek, Word, Excel programok felhasználói szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
•

kereskedelmi szakirányú képzettség,
piacüzemeltetés területén szerzett gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•

pontos, precíz, önálló munkavégzés,
jó kommunikációs képesség,
jó problémamegoldó készség, határozott fellépés,
esztétikai igényesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

Iskolai végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata,
fényképes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázati feltételeknek való
megfelelés alátámasztását,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személy adatainak, a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul.

Munkakör betöltésének időpontja:
•

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2022. április 1-től tölthető
be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. március 30.
A pályázok benyújtásának helye és módja:
•

•

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani egy példányban postai úton Derecske
Város Önkormányzata részére a 4130 Derecske, Köztársaság út 87. címre történő
megküldéssel, vagy személyesen Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere
részére történő átadással.
Kérjük a borítékon feltüntetni „Piacüzemeltetési munkatárs”, valamint a DER/ 2919 1 /2022 ügyiratszámot.

A pályázatok elbírálásának határideje:
2022. március 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•
•

Derecske Város honlapja
Derecske Város facebook oldala
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája

