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A GYERGYÓSZENTMIKLÓSI HŐ-, VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÓ KÖZMŰ 

 Gyergyószentmiklós, Szabadság tér, 27. szám, Hargita megye székhellyel, 

a Munkatörvénykönyv szabályozása szerint versenyvizsgát hirdet meghatározatlan 

időtartamra, a következő állások betöltésére: 

 

TERMELÉSI RÉSZLEG: 

• KAZÁNKEZELŐ – 2 állás, teljes munkaidős; 

• FŰTŐ - 2 állás, teljes munkaidős; 

• LABORÁNS - 2 állás, teljes munkaidős; 

• VÍZVEZETÉK-SZERELŐ – 4 állás, teljes munkaidős;  

• GÉPLAKATOS – 2 állás, teljes munkaidős;  

• ALAPKÉPZÉSSEL RENDELKEZŐ MUNKÁS – 4 állás, teljes munkaidős;  

• GÉPKEZELŐ - 2 állás, teljes munkaidős; 

 

ADMINISZTRÁCIÓS RÉSZLEG: 

• KÖZBESZERZÉSI SZAKÉRTŐ – 1 állás, teljes munkaidős; 

• ADATBEVITELI, FELDOLGOZÁSI ÉS HITELESÍTŐI OPERÁTOR - 1 állás, teljes munkaidős, 

meghatározott időtartamra; 

• JOGTANÁCSOS - 1 állás, teljes munkaidős; 

 

1. A versenyvizsga összetevői: írásbeli vizsga, interjú/gyakorlati teszt; 

 

2. A versenyen való részvétel feltételei: 

a. rendelkezik román állampolgársággal, az Európai Unió más tagállamai vagy az Európai 

Gazdasági Térséghez tartozó államok állampolgárságával és romániai állandó lakhellyel; 

b. beszéli a román nyelvet, valamint írásban is tud román nyelven kommunikálni; 

c. teljesítőképessége teljében legyen; 

d. egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy 

illetékes munkaorvos által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni; 

e. nem volt véglegesen elítélve az emberiség ellen elkövetett, az állam vagy hivatalos szervek 

elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, 

csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlen lenne 

az állása gyakorlásával, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült; 

f. jogi alapdiplomával rendelkező felsőfokú végzettség - JOGTANÁCSOS; műszaki, 

gazdasági, közigazgatási, jogi területen szerzett alapdiplomával rendelkező felsőfokú 

végzettség a KÖZBESZERZÉSI SZAKÉRTŐ munkakör betöltéséhez; 

g. műszaki profilú középiskolai vagy szakközépiskolai végzettség vagy műszaki 

profilú szakirányú tanfolyamok a VÍZVEZETÉK-SZERELŐ, GÉPLAKATOS, LABORÁNS, 

KAZÁNKEZELŐ, ADATBEVITELI, FELDOLGOZÁSI ÉS HITELESÍTŐI OPERÁTOR 

munkakörök betöltéséhez; 

h. engedély nehézgépek és berendezések kezelésére - GÉPKEZELŐ; 
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i. ISCIR engedély - FŰTŐ; 

j. általános iskolai végzettség az ALAPKÉPZÉSSEL RENDELKEZŐ MUNKÁS álláshelyek 

betöltéséhez; 

k. egyik munkakör betöltéséhez sem szükséges kapcsolódó tapasztalat, régiség; 

 

3. A beiratkozáshoz szükséges iratok: 

a. A Gyergyószentmiklósi HVCSK-hoz címzett beiratkozási kérelem; 

b. Önéletrajz; 

c. A személyi igazolvány vagy bármely más, személyazonosságot igazoló dokumentum 

másolata, a törvénynek megfelelően; 

d. A tanulmányok szintjét igazoló dokumentumok és más szakirányú végzettséget igazoló 

iratok, valamint a munkakör konkrét feltételeinek teljesítését igazoló dokumentumok 

másolatai; 

e. Erkölcsi bizonyítvány vagy saját felelősségre tett nyilatkozat arról, hogy nem szerepel a 

bűnügyi nyilvántartásban, amely összeegyeztethetetlenné tenné az állás elfoglalásával; 

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

előtt 6 hónappal a pályázó háziorvosa vagy engedélyezett egészségügyi egységek adtak ki; 

 

4. Versenynaptár: 

a. A jelentkezési iratcsomók benyújtásának határideje és helye: 2022.02.23., 

15:00 óra, a Gyergyószentmiklósi HVCSK Közönségszolgálati Irodája – Virág negyed, 13 

tömbház / A / földszint, Hargita megye; 

b. Az iratcsomók szelekciója: 2022.02.24. - eredmények kifüggesztése: 2022.02.25; 

 A kiválasztási eljárás eredményeinek kifüggesztését követően az elégedetlen 

pályázók 2022.02.28-án, 15.00 óráig fellebbezést nyújthatnak be a 

Gyergyószentmiklósi HVCSK Közönségszolgálati Irodájánál. A pályázatok 

kiválasztásának eredménye ellen benyújtott fellebbezések esetén az ellenőrző 

bizottság megvizsgálja, hogy a pályázó eleget tesz-e a versenyvizsga feltételeinek a 

versenyvizsgán való részvételre és a fellebbezésekről szóló döntés eredményét 

2022.03.01-én függeszti ki; 

c. Az írásbeli vizsga megszervezésének dátuma, időpontja és helye: Központi Fűtőmű, 

Temető utca 10. szám, Hargita megye – 2022.03.02., 10:00 óra; 

d. Eredmények kifüggesztése: 2022.03.04 – Óvások benyújtása: 2022.03.08-ig; 

e. Óvások eredményeinek kifüggesztése: 2022.03.09; 

f. Az interjú / gyakorlati vizsga dátuma, ideje és helye: Központi Fűtőmű, Temető utca 

10 szám, Hargita megye – 2022.03.10., 12:00 óra; 

g. Eredmények kifüggesztése: 2022.03.15 – Óvások benyújtása: 2022.03.17-ig; 

h. A versenyvizsga végeredményeinek közzététele: A végleges eredmények 

2022.03.18-án, 15:00 órakor kerülnek kiközlésre, a Gyergyószentmiklósi HVCSK 

Közönségszolgálati Irodájában – Virág negyed, 13 tömbház / A / földszint, Hargita megye, 

valamint a www.gyergyoszentmiklos.ro  és www.splt.ro honlapokon; 

 

BŐVEBB TÁJÉKOZTATÁS – tel: 0747 509 984, e-mailben: juridic@splt.ro  

http://www.gyergyoszentmiklos.ro/
http://www.splt.ro/
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