
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 

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

pályázatot hirdet 

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság  

Informatikai és Hírközlési Osztály 

 

informatikai rendszergazda  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10.  

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

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság alapfeladatainak támogatását ellátó informatikai rendszer 

működésének biztosítása.  

Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

 Főiskola,  

 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Egyetem,  

 Angol nyelvből középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga,  

 Gyakorlott szintű Hálózatismeret,  

 Gyakorlott szintű Hardverismeret,  

 Microsoft Windows környezetben szerzett tapasztalat,  

 virtuális környezetben működő rendszerek üzemeltetése,  

 "B" Kategóriás jogosítvány.  

  



Előnyt jelentő kompetenciák:  

 Jó szintű, önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, 

szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata. A pályázó nyilatkozata 

arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A kinevezés 

feltétele a 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet 

igazolására. Fizetési igény megjelölése.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 23.  

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság címére történő 

megküldésével (4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K000445/2017.,  

valamint a munkakör megnevezését: informatikai rendszergazda.  

vagy 

 Elektronikus úton Nagy Zoltán részére a zoltan.nagy@tivizig.hu E-mail címen 

keresztül                                     vagy 

 Személyesen:  Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10. 2. 212. 

Központi Iktató.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokról a TIVIZIG igazgatója, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója 

dönt. A pályázók a pályázat eredményéről írásban értesülnek.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 www.tivizig.hu - 2017. február 8. 

 Hajdú-Biahari Napló - 2017. február 8. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tivizig.hu honlapon szerezhet.  

  

  

 

 


