
 
  

 Á L L Á S H I R D E T É S 
 

1. A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet Fürdőszolgálatos (takarító) állás betöltésére. 
 
Jelentkezési feltételek: 
Számítógép felhasználó szintű ismerete 
Büntetlen előélet 
Jó fizikai erőlét 
Rugalmasság a munkavégzésben és munkaidőben 
Jó alkalmazkodóképesség, józan élet 
Szükség esetén hétvégi munkavégzés 
 
Előnyt jelent: 
Érettségi bizonyítvány 
jó kommunikációs készség 
 
Főbb feleadatok: 
Mosdók, öltözők, folyósok tisztántartása 
Értékmegőrző kezelése 
Bérletesek beléptetése 
Besegítés a jegypénztári feladatok ellátásába 
 
Biztosítunk: 
Munkaruha, Cafateria 
Bér: megegyezés szerint 
 
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 nagy.magdolna@vacholding.hu címen. 
 

2. 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 
Jó fizikai erőlét 
Rugalmasság a munkavégzésben és munkaidőben 
Jó alkalmazkodóképesség, józan élet 
Szükség szerint hétvégi munkavégzés 
 
Előnyt jelent: 
kisgépkezelői bizonyítvány 
jó kommunikációs készség 
 
Főbb feladatok: 
Kisebb karbantartási-javítási munkák 
Fűnyírás 
Lombgyűjtés 
Hóeltakarítás 
 
Biztosítunk: 
Munkaruha, Cafateria 
Bér: megegyezés szerint 
 
 
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 nagy.magdolna@vacholding.hu címen. 
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3. A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet USZODAMESTER állás betöltésére. 
 
Jelentkezési feltételek: 
Uszodamesteri oklevél (tanulmányi szerződéssel a végzettség megszerzését biztosítjuk) 
Büntetlen előélet 
Rugalmasság a munkavégzésben és munkaidőben 
Jó alkalmazkodóképesség, józan élet 
Szükség szerint hétvégi munkavégzés 
 
Előnyt jelent: 
Uszodamesteri oklevél 
jó kommunikációs készség 
 
Főbb feladatok: 
Uszodamesteri feladatok ellátása 
Férfi öltözők, mosdók tisztántartása 
Besegítés a gondnoki feladatokba 
 
Biztosítunk: 
Munkaruha, Cafateria 
Bér: megegyezés szerint 
Amennyiben jól úszol és nincs meg az Uszodamesteri okleveled, Cégünk tanulmányi szerződés keretében 
biztosítja annak megszerzését. 
 
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 nagy.magdolna@vacholding.hu címen. 
 
 
 
 
 
 

Szeretnél jó csapatban dolgozni?  Csatlakozz jókedvű, lendületes, sportot szerető csapatunkba! 
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