
 
A Baross Imre Artistaképző Intézet   

Előadó-művészeti Szakgimnázium, Gimnázium, Technikum és Alapfokú 

Táncművészeti Iskola  

                             

(fenntartója: Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft.)  

felvételt hirdet  

Budapest, VII. kerületi székhelyére és VI. kerületi telephelyére  

 

portás, udvaros 

munkakör betöltésére.  

A munkaviszony időtartama:  
határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónap próbaidővel 
                         
Foglalkoztatás jellege:  
részmunkaidő (4-6 órás) 
 
A munkavégzés helye:  
1071 Budapest, Városligeti fasor 3. 
1068 Budapest, Városligeti fasor 6. 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:  
 

- Biztosítja az iskolában folyó munka zavartalanságát. Ennek érdekében felel a beléptetési 
rendért, figyeli a kamerarendszert.  

- Kezeli a telefonközpontot, ellátja a telefonszolgálatot. 
- Tárolja és gondoskodik az iskola kulcsainak kiadásáról, visszahozataláról.  
- A fűtő-, vízmelegítő berendezés működését figyelemmel kíséri. 
- Az iskola berendezésének, valamint a zárak, kilincsek, izzók, neoncsövek, kapcsolók állapotát 

rendszeresen ellenőrzi, a szakmunkát nem igénylő hibákat kijavítja.  
- Rendben tartja az iskola környékét, téli időben a havat eltakarítja, az utat felsózza. 
- Az iskola napi zárása előtt meggyőződik a fogyasztók üzemen kívül helyezéséről, a nyílászárók 

zárt állapotáról, távozásakor bekapcsolja az épület vagyonvédelmi berendezését. 
 
Illetmény és juttatások:  
Megállapodás szerint. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                                     
Pályázati feltételek:  

- alapfokú iskolai végzettség  
- büntetlen előélet, cselekvőképesség  

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

- középfokú végzettség, kazánfűtő vagy egyéb szakképzettség 



 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

- szakmai önéletrajz 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum 

másolata 
- adatkezelési nyilatkozat 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan, 2020. augusztus 21-ig  
A pályázati kiírással kapcsolatosan az info@biak.hu e-mail címen érdeklődhet.  
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
Elektronikus úton az info@biak.hu e-mail címen keresztül, vagy postai úton a 1068 Budapest, 
Városligeti fasor 6. címre. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos  
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:  
A pályázókat személyes elbeszélgetésre hívjuk.  


