
A Heves Megyei Kormányhivatal 

pályázatot hirdet 

Irodaház napi takarítási feladatainak ellátására 

TAKARÍTÓ munkakörbe 

 

A jogviszony időtartama:  

Határozatlan idejű  

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidőben, munkaviszony keretein belül történő foglalkoztatás a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján.   

 

A munkavégzés helye: 

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. Megyeháza épületegyüttes 

 

Ellátandó feladatkör: 

 Irodaház napi takarítási feladatainak ellátása 

 

Bér és juttatások:  

Minimálbér 

 

Pályázati feltételek:  

 Magyar állampolgárság 

 Cselekvőképesség 

 Büntetlen előélet 

 Általános iskolai végzettség 

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Fényképes önéletrajz 

 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul 

ahhoz, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal a pályázati anyagban szereplő személyes 

adatait a pályázati eljárással összefüggésben kezelje.  

 

Munkakör betöltésének kezdő időpontja: 2019. július 1. 

 

 



Pályázatok benyújtásának módja: 

A pályázat elektronikus úton dr. Fónagy-Virág Ákos jogi és humánpolitikai főosztályvezető 

részére, a koordinacio@heves.gov.hu e-mail címre küldve, illetve papíralapon a Jogi és 

Humánpolitikai Főosztályon (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9) nyújtható be. A pályázat 

benyújtásakor a pályázónak hivatkoznia kell a betölteni kívánt munkakörre. Pályázati 

dokumentumként elektronikusan kizárólag pdf., vagy doc (docx) formátumú elektronikus 

dokumentumok nyújthatók be.  

 

A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó tájékoztatás: 

Az önéletrajzok alapján előszűrés történik. Amennyiben az önéletrajzok alapján több pályázó 

is alkalmas a munkakör betöltésére, a megfelelt jelöltek személyes interjún vesznek részt.    

A benyújtott pályázatot abban az esetben tekintjük érvényesnek, amennyiben az valamennyi 

– jelen pályázati felhívásban feltüntetett – formai és tartalmi követelménynek megfelel.  

 

Pályázat benyújtásának a határideje: 2019. június 21. 

 

Pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28. 

 

Közzététel:  

Heves Megyei Kormányhivatal honlapja 

 

A munkaviszonnyal kapcsolatos egyéb lényegi információk:  

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 

szükséges. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A 

kiírt munkakörre határozatlan idejű munkajogviszonyt létesítünk. Az adatkezelés 

hozzájáruláson alapul. A pályázó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint 

kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt 

célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését.    

A pályázó a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogokról bővebben a 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/hirek/adatkezelesi-tajekoztato oldalon keresztül 

tájékozódhat.  

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az információs 

önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított 

jogorvoslati lehetőségek. (21.§-22.§)    

 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/hirek/adatkezelesi-tajekoztato

