Az Északi Agrárszakképzési Centrum a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
alapján pályázatot hirdet
Északi ASzC Baross László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
szervezeti egységébe

rendszergazda
munkakör betöltésére
Foglalkoztatás jellege:
A jogviszony időtartama:
A feladatellátás helye:
Munkakör betölthetősége:

teljes munkaidős munkaszerződés
határozatlan idejű, három hónap próbaidő kikötésével
4700 Mátészalka Baross László utca 12-14.
a munkakör elbírálást követően azonnal betölthető

Feladatok:
 iskolai hálózat, gépek felügyelete és karbantartása
 KRÉTA rendszer folyamatos felügyelete, Classroom koordinálása
 az oktatóknak kiadott audiovizuális eszközök ellenőrzése és karbantartása
 beszerzési eszközök és szolgáltatások/KEF, DKÜ/ keresése és adminisztrálása
 iskolai honlap naprakész információkkal való feltöltése és felügyelete
 iskolarádió vezérlése és koordinálása, műsor szerkesztése
 meghívók, üdvözlőlapok, értesítések, táblák, kiírások szerkesztése, készítése
 rendezvények hangosítási és vizuális elemeinek biztosítása
 iskolában előforduló egyéb adminisztratív feladatok
 összetettebb eszközök kezelésében segítség nyújtása a rendeltetésszerű használat érdekében
A munkakör betöltésének feltételei:
 legalább középfokú informatikai szakirányú végzettség
 adathálózati ismeretek (switch, router, IP, stb.), hardver alapismeretek
 büntetlen előélet és a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt
 cselekvőképesség
 munkaköri alkalmasság
Munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
 önálló, precíz munkavégzés
 csapatmunkában való hatékony részvétel
 jó kommunikációs, kapcsolatteremtő és együttműködési képesség
 rendszerszemlélet
 rugalmasság
 megbízhatóság, terhelhetőség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év tapasztalat
 rendszergazda szakképesítés
 felsőfokú informatikai végzettség
Bérezés: A munkabér alapja a hasonló munkakört betöltők átlagbére, valamint a felek közötti
megállapodás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okiratok
másolata.
 Részletes fényképes szakmai önéletrajz.
 Motivációs levél fizetési igény megjelölésével.
 Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igénylését
igazoló dokumentum).
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul az elbírálásban résztvevők által a pályázó
személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához.
A pályázatokat elektronikus formában a baross.igazgato@easzc.hu címre kérjük megküldeni.
Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: rendszergazda
Jelentkezési határidő: 2022.07.28.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022.07.29.
A pályázati anyag elbírálását követően, az elbírálás alapján értesített pályázók személyes
beszélgetésen vesznek részt az Északi Agrárszakképzési Centrum székhelyén. Az
alkalmazásról vezetői egyeztetést követően a centrum kancellárja dönt.

