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HELYI HŐSZOLGÁLTATÓ KÖZMŰ GYERGYÓSZENTMIKLÓS 

 Gyergyószentmiklós, Szabadság Tér, 27 szám, Hargita megyei, székhellyel, 

 

 

 

a MUNKAJOGI szabályok alapján, versenyvizsgát hírdet meghatározatlan időtartamra, a következő  

állások betöltésére: 

 

 

- fogyasztásmérő-leolvasók - 5 állás, teljes munkaidős; 

- vízvezeték-szerelők – 3 állás, teljes munkaidős; 

- földmunkagép kezelők - 3 állás, teljes munkaidős; 

- fűtő - 1 állás, teljes munkaidős; 

 

1. Versenyszabályzat: írásbeli, szóbeli vizsga / gyakorlati teszt. 

 

2. A beíratkozáshoz szükséges iratok: 

a. A HHK Gyergyószentmiklós-hoz címzett beíratkozási kérelem; 

b. Önéletrajz; 

c. A személyazonosító okmány vagy bármely más, személyazonosságot igazoló dokumentum másolata, 

a törvénynek megfelelően; 

d. A tanulmányokat, szakképzettségeket igazoló diplomák , igazolások másolata; 

e. Bűnügyi nyilvántartás vagy a saját felelősségére vonatkozó nyilatkozat arról, hogy nincs bűnügyi 

nyilvántartása, amely összeegyeztethetetlenné tenné az állás elfoglalását. 

f. A megfelelő egészségi állapotot igazoló orvosi igazolás, amelyet legkésőbb a verseny előtt 6 hónappal 

a pályázó háziorvosa vagy az engedélyezett egészségügyi egységek adtak ki. 

 

 

3. Versenynaptár: 

a. A jelentkezési iratcsomók benyújtásának dátuma, ideje és helye: 2020. Július 14, 15:00 

óra, a HHK Gyergyószentmiklós Közönségszolgálati Iroda – Virág negyed, 13 tömbház / A / földszint, 

Hargita megye; 

b. Az írásbeli vizsga megszervezésének dátuma, időpontja és helye: 2020. Július 15, 10:00 

óra, Központi Fütőmű, Temető utca 10 szám, Hargita megye; 

c. A szóbeli vizsga / gyakorlati teszt dátuma, ideje és helye: Központi Fütőmű, Temető utca 10 

szám, Hargita megye - 2020. Július 15, 12:00 óra; 

d. A versenyvizsga végeredményeinek közzététele: A végleges eredmények 2020. Július 16-án, 

15:00 órakor kerülnek kiközlésre, a HHK Gyergyószentmiklós Közönségszolgálati Irodájában – a Virág 

negyed, 13 tömbház / A / földszint , Hargita megye és a www.gyergyoszentmiklos.ro  honlapon. 

http://www.gyergyoszentmiklos.ro/


 - 2 - 

 

BŐVEBB TÁJÉKOZTATÁST  NYÚJT -  Erős János, a 0725 659 187 telefonszámon. 

 

 

 

KÖNYVÉSZETI ANYAG 

 

 

1. A hőmodul műszaki részletei - meghatározás, összetétel – a könyvészeti anyag letölthető a  

www.gyergyoszentmiklos.ro honlapon; - VíZVEZETÉK- SZERELŐK és FOGYASZTÁSMÉRŐ-

LEOLVASÓK számára 

2. A SONDEX, APV, SCHMIDT BRETTEN hőcserélőkkel kapcsolatos műszaki részletek - az bibliográfia 

letölthető a www.gyergyoszentmiklos.ro  weboldalról; - VíZVEZETÉK-SZERELŐK és 

FOGYASZTÁSMÉRŐ-LEOLVASÓK számára 

3. A KOHLBACH és a JUSTSEN kazánok műszaki adatai - az irodalomjegyzék letölthető a 

www.gyergyoszentmiklos.ro  weboldalról; - A FŰTŐ számára 

4. A JCB és a homlokrakodók műszaki utasításai –  

a könyvészeti anyag letölthető www.gyergyoszentmiklos.ro  weboldalról; - A FÖLDMUNKAGÉP 

KEZELŐK számára 

 

 

 

5. Gyakorlati vizsga, amely bizonyos technikai feladatok elvégzéséből áll. 

 

 

 

 

  

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 

mérnök Erős János 
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