
 
 
 

Á L L Á S H I R D E T É SEK 
 
 
 

1. A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet USZODAMESTER állás betöltésére. 
 
Jelentkezési feltételek: 
Uszodamesteri oklevél (megkezdett tanulmány is elfogadott vagy tanulmányi szerződéssel megszerezhető) 
Büntetlen előélet 
 
Jelentkezni lehet: 
Fényképes önéletrajz és fizetési igény benyújtásával a Váci Sport Kh. Np. Kft. 2600 Vác, Ady Endre st. 16. postai 
címen vagy ugyanitt személyesen vagy elektronikus formában a zabo.edina@vacholding.hu címen. 
 
 
 
 

2. A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fürdőszolgálatos/takarítós állás betöltésére. 
 
Jelentkezési feltételek: 
Büntetlen előélet 
 
Előnyt jelent: 
érettségi bizonyítvány 
jó kommunikációs készség 
 
Jelentkezni lehet: 
Fényképes önéletrajz és fizetési igény benyújtásával a Váci Sport Kh. Np. Kft. 2600 Vác, Ady Endre st. 16. postai 
címen vagy ugyanitt személyesen vagy elektronikus formában a zabo.edina@vacholding.hu címen. 
 
 
 

3. A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet gondnok/karbantartó állás betöltésére. 
 
 
Jelentkezési feltételek: 
víz/gáz és/ vagy villanyszerelő képesítés 
Számítógép felhasználó szintű ismerete 
Büntetlen előélet 
 
Előnyt jelent: 
kisgépkezelői bizonyítvány 
jó kommunikációs készség 
 
Jelentkezni lehet: 
Fényképes önéletrajz és fizetési igény benyújtásával a Váci Sport Kh. Np. Kft. 2600 Vác, Ady Endre st. 16. postai 
címen vagy ugyanitt személyesen vagy elektronikus formában a zabo.edina@vacholding.hu címen. 
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4. A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet technikai csoportvezető állás betöltésére. 
 
 
Jelentkezési feltételek: 
víz/gáz és/ vagy villanyszerelő képesítés 
Számítógép felhasználó szintű ismerete 
Büntetlen előélet 
 
Előnyt jelent: 
kisgépkezelői bizonyítvány 
jó kommunikációs készség 
 
Jelentkezni lehet: 
Fényképes önéletrajz és fizetési igény benyújtásával a Váci Sport Kh. Np. Kft. 2600 Vác, Ady Endre st. 16. postai 
címen vagy ugyanitt személyesen vagy elektronikus formában a zabo.edina@vacholding.hu címen. 
 
 

5. A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet pénzügyi/gazdasági ügyintéző állás 
betöltésére. 

 
Jelentkezési feltételek: 

- minimum középfokú pénzügyi végzettség 
- Számítógép felhasználó szintű ismerete 
- Büntetlen előélet 

 
Előnyt jelent: 

- pénzügyi/gazdasági ügyintézésben szerzett minimum 3 év gyakorlat 
- jó kommunikációs készség 

 
Jelentkezni lehet: 
Fényképes önéletrajz és fizetési igény benyújtásával a Váci Sport Kh. Np. Kft. 2600 Vác, Ady Endre st. 16. postai 
címen vagy ugyanitt személyesen vagy elektronikus formában a zabo.edina@vacholding.hu címen. 
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