
 
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló 
ingatlanok bérbeadásával és elidegenítésével, közterületek fenntartásával, a fizető 
parkolóhelyek üzemeltetésével, foglalkozik. 
 
Cégünk célja, hogy szolgáltatásainkat a lehető legjobb minőségben biztosítsuk a 
józsefvárosiak részére, ezzel is hozzájárulva Józsefváros fejlődéséhez és újjáépüléséhez. 
Új munkatársat keresünk a JGK Zrt csapatába, 
 

KERTÉSZETI IRODAVEZETŐ 
pozícióba. 

Ellátandó feladatok 
 

 Irányítja a szervezeti egység és a hozzá beosztott (kertész, parkfenntartó) 
munkavállalók, illetve az eseti vagy tartós megbízottak munkáját. Napi szinten 
eligazítást és beszámoltatást végez, valamint a közterületi kertészeti munkák 
elvégzését ellenőrzi. 

 a JGK Zrt. által fenntartott közterületek tekintetében éves növényültetési koncepciót, 
valamint fapótlási és fakezelési koncepciót dolgoz ki. 

 a kerületi zöldfelületek fenntartásának, illetve a fák és fasorok kezelésének 
végrehajtásába együttműködő gazdasági társasággal rendszeres kapcsolatot tart, 
velük előzetes egyeztetések alapján havi kertészeti tevékenység elvégzésére 
vonatkozó dokumentált tervet (megrendelőt) készít. A végrehajtással összefüggő 
munkálatok elvégzését ellenőrzi, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumokat 
elkészíti.   

 Gondoskodik a heti, havi rendszerességgel teljesítendő pénzügyi, személyügyi 

teljesítést igénylő jelentéseket, nyilvántartások elkészíttetéséről. 

 Szoros kapcsolat kialakítása a Társaság más szervezeti egységeivel, szükség szerint 

tevékenységükhöz koordinációs, logisztikai támogatás biztosít, 

 Szabálytalanság esetén felettes, illetve a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező 

hatóságot értesíti, 

 Ellenőrzi, figyelemmel kíséri, hogy a felügyeletére bízott munkavállalók csak olyan 

tevékenységet lássanak el, ami balesetveszélyt nem okoz, illetve ami a beosztásától 

eltérő előképzettséget nem igényel. Naponta ellenőrzi a tevékenységhez szükséges 

munkavédelmi előírások betartását.  

Az állás betöltésének feltételei 

 Felsőfokú szakmai iskolai (kertészeti és/vagy tájépítészeti) végzettség, 

 1-3 év vezetői tapasztalat, 

 Precizitás, pontosság, tervezési kreativitás, határidők pontos betartása, 

 3 hónapnál nem régebbi Erkölcsi bizonyítvány. 

 számítógépes alapismeretek (Windows, excel alkalmazások) 
 

Előnyt jelent 

 hasonló munkakörben szerzett tapasztalat  
 
Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű munkaszerződés, napi 8 órás munkaidőben 
 
A munkavégzés helye: Budapest, VIII. kerület 
 
A munkakör betöltésének lehetséges időpontja: elbírálást követően azonnal 
 
Fényképes önéletrajzaikat fizetési igény megjelölésével az alábbi elérhetőségeken 
várjuk: 

 Elektronikus úton: Személyügyi Iroda részére a karrier@jgk.hu  e-mail címen keresztül. 
vagy 

 Személyesen: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Személyügyi Iroda (1083 
Budapest, Losonci u. 2.).  
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