
 

 

 

Szombathely Városi Vásárcsarnok 

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

pályázatot hirdet 

Szombathely Városi Vásárcsarnok 

PIACFELÜGYELŐ 

munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 8 órás vagy 

Részmunkaidő 6 órás 

A munkavégzés helye: 

Vas megye, 9700 Szombathely, Hunyadi János út 5-7. 

A munkakörbe tartozó feladatok: 

Szervezi, irányítja a Vásárcsarnok életét, a jogszerű árusítást, és kezeli a felmerülő mindennapi 

problémákat. Ellenőrző, dokumentációs és adminisztrációs feladatot végez, valamint ellátja a 

vásárlói érdekképviseletet. Feladata továbbá a Vásárcsarnok házirendjében foglaltak betartatása.  

Illetmény és juttatások: 

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

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 Középfokú képesítés 

 Magyar állampolgárság 

 Büntetlen előélet 

Elvárt kompetenciák: 

 Felhasználói szintű számítógépismeret 

 Kisebb karbantartási munkálatok háttérismerete 



 Kiváló szervezőkészség, kommunikációs készség; konfliktushelyzetek higgadt, pozitív 

szemléletű kezelése 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Piacfelügyelő (OKJ 3659-11) szakképesítés 

 Hasonló munkakörben szerzett gyakorlat 

 Alapvető épületgépészeti ismeret 

 Érvényes személy- és vagyonőr igazolvány 

 Gombaszakellenőr vizsga 

 Német nyelvből alapfokú nyelvvizsga, társasági szintű nyelvtudás 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Erkölcsi bizonyítvány 

 Önéletrajz 

 Végzettséget és előző jogviszonyokat igazoló okiratok 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2021. november 2. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp Katalin nyújt, a 94/312-444-es 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Szombathely Városi Vásárcsarnok címére történő 

megküldésével (9700 Szombathely, Hunyadi János út 5-7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71/2021, valamint a munkakör 

megnevezését: piacfelügyelő. 

 Elektronikus úton Polákovics Marietta részére a polakovics.marietta@piac.szombathely.hu 

e-mail címen keresztül. 

 Személyesen: Papp Katalin, Szombathely, Hunyadi János út 5-7. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 2. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 www.szombathelyipiac.hu – 2021. október 15. 

 Szombathely Városi Vásárcsarnok – 2021. október 15. 

 Vas Népe – 2021. október 14. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Vásárcsarnok rendeltetése folytán hétvégén is üzemelő munkahely. A munkavégzés egyhavi 

munkaidőkeretben történik. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szombathelyipiac.hu honlapon 

szerezhet. 
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