
 MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROSA 
MESTSKÝ ÚRAD – VÁROSI HIVATAL 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 
 

     A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának és közfeladatok ellátásáról szóló 2003. évi 552. 

törvénye 5. § 6. bek. és későbbi módosításai értelmében 

 

Dunaszerdahely Város 

 

szabad álláshelyet hirdet meg 

 

a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakreferens pozíció betöltésére  

a Dunaszerdahelyi Városi Hivatalban 

 

 
A pályázaton való részvétel elengedhetetlen feltételei: 

- II. fokú főiskolai végzettség környezet vagy tájvédelem, vagy ennek megfelelő szakirányú képzettség 

- teljes jogképességgel való rendelkezés, 

- fedhetetlenség. 

 

Külön feltételek: 

- természet és tájvédelmi, valamint a hulladékgazdálkodási jogszabályok ismerete 

(szakképesítés - legalább az egyik területen megszerzett szakirányú képesítés megszerzéséről szóló 

bizonyítvány). 

 

Egyéb kritériumok és követelmények:  

- az államnyelv és a magyar nyelv aktív ismerete,   

- számítástechnikai ismeretek, Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, Internet – haladó,  

- kommunikációs képességek, rugalmasság, csapatmunka,   

- B típusú jogosítvány, 

- egészségi alkalmasság.  

 

Jelentkezéshez szükséges okiratok: 

• írásbeli kérvény az meghirdetett pályázatra, szakmai önéletrajz, az eddigi szakmai tapasztalat 

összegzése a végzett munkatevékenységek rövid leírásával, 

• végzettséget igazoló okiratok hitelesített fénymásolata vagy egyéb végzettséget igazoló okirat,    

• becsületbeli nyilatkozat, hogy a pályázó erkölcsi bizonyítványában nem található bejegyzés, 

• becsületbeli nyilatkozat a pályázó egészségi alkalmasságáról, 

• beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati időszak alatt 

a személyi adatok védelméről szóló 2018. évi 18. törvény és későbbi módosításai értelmében (a 

minta megtalálható a www.dunstreda.sk honlapon). 

 

 
A munkaviszonyba lépés tervezett időpontja: megegyezés alapján 

 
Munkabérezés: alapmunkabér havonta 1.057 euró, havonta teljesítménytől függő pótdíj és egyéb 

juttatások a 2014. december 29-én kelt Dunaszerdahelyi Városi Hivatal Munkabérezési rendje és későbbi 

módosításai értelmében. 

 

A pályázat benyújtásának határideje 2023.01.05. Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó 

okiratokkal együtt, lezárt borítékban postázni és a borítékon feltüntetni: „Környezetvédelmi és 

hulladékgazdálkodási szakreferens “– neotvárať“ a Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 

50/16, 929 01 Dunajská Streda címre, vagy személyesen is benyújtható a Dunaszerdahelyi Városi 

Hivatal iktatójában, vagy a következő e-mail címre: monika.juhosova@dunstreda.eu Bővebb 

információk: 031/590 39 19. 

 

Az Önök által benyújtott okiratokkal foglalkozni fogunk és a megszerzett információkat körültekintően 

elbíráljuk. 

http://www.dunstreda.sk/
mailto:monika.juhosova@dunstreda.eu


A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a szóbeli meghallgatásra csak a kiválasztott jelentkezőket 

hívja meg. 

 

A kiválasztott jelentkezőket telefonon és elektronikusan is meghívjuk a szóbeli meghallgatásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


