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Érsekvadkert Község Önkormányzata

                       
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése

alapján
pályázatot hirdet

Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 91.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal vezetése, a munkáltatói jogok gyakorlása a
hivatal köztisztviselői tekintetében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
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•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Egyetem,
•         B kategóriás jogosítvány,
•         Közigazgatási szakvizsga,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         Főiskola, igazgatásszervezői vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon

vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett
szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles
közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképzettség.

•         A Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (4)
bekezdésben meghatározott eset kivételével - jogi vagy közigazgatási
szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a
teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján
adott mentesítés.

•         Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret.
•         Kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Egyetem,
•         Korábban jegyzői, aljegyzői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat -

Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
•         Legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,
•         ASP-rendszer ismerete.
•         Határozottság, jó fogalmazó- és beszédkéség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti
adattartalommal.

•         A jegyzői munkakör betöltésére vonatkozó szakmai elképzelések.
•         A pályázó iskolai végzettségét és egyéb ismereteit igazoló dokumentumok

másolata.
•         Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati

eljárásban résztvevők megismerhetik.
•         A pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy munkaköri összeférhetetlenség

vele szemben nem áll fenn a Kttv. 84-87. §-ai szerint; nem áll
cselekvőképességet kizáró/korlátozó gondnokság alatt; nem áll hivatalvesztés
fegyelmi büntetés alatt.

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt
is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az
igénylőlap postára adását igazoló szelvény). A hatósági bizonyítvány lekésőbb
a pályázat elbírálásának határidejéig benyújtandó.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Őszi Attila Csaba
polgármester nyújt, a 06-70/704 6545 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (2659

Érsekvadkert, Rákóczi út 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: I./1962/2019 , valamint a munkakör
megnevezését: jegyző.

vagy
•         Elektronikus úton dr. Őszi Attila Csaba polgármester részére a

polgarmester@ersekvadkert.hu E-mail címen keresztül
vagy

•         Személyesen: Bertyákné Bolgár Marianna, Nógrád megye, 2659
Érsekvadkert, Rákóczi út 91. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról Érsekvadkert Község Polgármestere dönt. A pályázat
eredményéről a pályázók írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.ersekvadkert.hu - 2019. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ersekvadkert.hu
honlapon szerezhet.
 

 

Nyomtatás


