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Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal

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

pályázatot hirdet

Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal 
 

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2024.08.31. –ig tartó közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4645 Tiszamogyorós, Szabadág utca 33.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Beérkező és kimenő levelek iktatása, postázás, hirdetmények kifüggesztése, képviselő-testületi ülések előkészítésében való
részvétel, feladatkörrel összefüggő nyilvántartások vezetése, gyermekvédelmi ügyek, szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyek
intézése, gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásban környezettanulmányok készítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános adminisztrációs, önkormányzati igazgatási feladatok ellátása Tiszamogyorós községben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,

 •         Büntetlen előélet,
 •         Középfokú képesítés,

•         Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Felsőfokú képesítés, Államigazgatási,
•         Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz
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•         hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez,
továbbá nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba
betekinthetnek

•         szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
•         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gál- Lakatos Enikő nyújt, a 45/630-476 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4646 Eperjeske,

Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: E/ -1/2022 ,
valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.

•         Elektronikus úton dr. Gál- Lakatos Enikő részére a eperjeskejegyzo@gmail.com E-mail címen keresztül
•         Személyesen: dr. Gál- Lakatos Enikő, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4646 Eperjeske, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         önkormányzat hirdetőtáblája
•         Tiszamogyorós Község Önkormányzat honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
 

Vissza Nyomtatás


