
 

 
 

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

LAKÁSGAZDÁLKODÁSI REFERENS  
munkakörbe 

 
A munkakörhöz tartozó főbb feladatok: 
 Vezeti az előírt nyilvántartásokat, illetve adatot szolgáltat a kapcsolódó nyilvántartásokhoz. 
 Fogadja és informálja az ügyfeleket. 
 A területi felosztás alapján, a munkakörébe tartozó ügyekben az előkészítés. 
 A csoportvezető utasítására elkészíti a területéhez tartozó lakásügyekkel kapcsolatosan érkezett 

bejelentésekre adandó válaszlevél tervezeteket. 
 A Lakásgazdálkodási csoport feladat- és hatáskörébe tartozó meghatározott ügyekben a Képviselő-

testület által átruházott hatáskörében eljáró bizottságai részére előterjesztést készít, a döntésre 
javaslatot terjeszt be. 

 Lakáspályázatok előkészítésében és lebonyolításában való közreműködés. 
 Lakás használathoz kapcsolódó életveszély elhárítási intézkedések (ideiglenes elhelyezés, kiürítés). 
 Ingatlan nyilvános pályázaton történő értékesítése kapcsán, az érintett ingatlan kiürítése, bérlők 

cserelakásba való elhelyezése, vagy lakásbérleti jogviszonyuk közös megegyezéssel – pénzbeli 
megváltással – történő megszűntetése. 

 A Lakásgazdálkodási Iroda feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben előkészíti a polgármester 
tulajdonosi jogkörében: 

- a bérbeadói nyilatkozatokat: a lakás bérbeadásának feltételeiről, a lakásba való befogadásról, 
albérletbe adásról, tartási szerződésről, lakáscsere jóváhagyásáról, bérlőtársi jogviszony 
létesítéséről/megszűnéséről, lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó jog elismeréséről,  

- a lakásbérleti szerződéseket, azok módosításait, 
- a lakásbérleti szerződések közös megegyezéssel való megszüntetésével kapcsolatos 

megállapodásokat. 
 
A munkakör betöltéséhez kapcsolódó elvárások: 
 középfokú iskolai végzettség, 
 felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek, 
 kiemelkedő írásbeli és szóbeli kommunikáció, 
 ügyfélkezelési gyakorlat, 
 önálló munkavégzés, terhelhetőség, 
 gyors tanulási képesség. 
 3 hónapnál nem régebbi Erkölcsi bizonyítvány. 
 orvosi alkalmasság 

 
Amit nyújtunk: 
 stabil cégháttér 
 bejelentett munkaviszony és jövedelem 
 béren kívüli juttatások 

 
Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű jogviszony, heti 40 órás munkaidő 
A munkavégzés helye: Budapest, VIII. kerület 
A beosztás betöltésének időpontja: elbírálást követően azonnal 
 
Szakmai önéletrajzát fizetési igény megjelölésével az alábbi elérhetőségeken várjuk: 
Elektronikus úton: Személyügyi Iroda részére a karrier@jgk.hu  e-mail címen keresztül. 
   


