Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja
Logisztikai Központ Vezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron Megye
9027 Győr Égerfa u. 7.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

fényképes szakmai önéletrajz,
végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megszerzésére irányuló dokumentum,
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

Következő végzettségek valamelyike:
•
•
•
•
•

középfokú iskolai végzettség,
logisztikai vagy
szociális vagy
egészségügyi vagy
műszaki végzettség

Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•
•

„B” kategóriás érvényes jogosítvány,
jó számítástechnikai ismeretek (excel,word, powerpoint),
nagyfokú önállóság, terhelhetőség, rugalmasság,
problémamegoldó képesség a munkakörön belül,
jó kommunikációs készség, határozottság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
•

fogyatékkal élő emberekkel való (munka) tapasztalat
targonca jogosítvány

A munkakörbe tartozó főbb feladatok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szervezi és irányítja a logisztikai kölcsönző központ munkáját
támogató technológiai eszközök kölcsönzési feladatainak és a kapcsolódó fertőtlenítési javítási és
karbantartási feladatainak irányítása, felügyelete, ellenőrzése
a napi munkához kapcsolódó adminisztráció pontos vezetése, havi kölcsönzés- és
tevékenységösszesítő készítése, dokumentálása
központi folyamat- és raktárkezelő informatikai rendszer használata
leltárak, kölcsönzési és egyéb szerződések készítése, bevételek-kiadások pontos nyilvántartása
anyag és eszközbeszerzések, új eszközök, használt segédeszközök beszerzésének lebonyolítása
a logisztika központ külső javítási, beüzemelési teendők irányítása, felügyelete, ellenőrzése
raktárrendezési feladatok és leltárak naprakész vezetésének irányítása, felügyelete, ellenőrzése
a logisztikai kölcsönző Központ marketing stratégiájának támogatása
a hálózati koordinátor utasításainak végrehajtása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör legkorábban a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázatok benyújtásának módja Elektronikus úton a MEREK titkárság részére a
titkarsag@merek.hu e-mail címen keresztül.
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Berty Pál általános igazgatóhelyettes részére a
titkarsag@merek.hu E-mail címen keresztül
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.merek.hu honlapon szerezhet.

