Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
igazgatási előadó
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3177 Rimóc, Madách tér 1.
Ellátandó feladatok:
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: A korm. rendelet 1. sz.
mellékletének 2. pontjában meghatározott védelmi igazgatási, honvédelmi feladatkör, a 9.
pontjában meghatározott szociális és gyámügyi feladatkör, valamint a 24. pontjában
meghatározott koordinációs feladatkör.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) a(z) Mötv, valamint a helyi
önkormányzati rendeletek vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:






Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középiskolai/gimnáziumi érettségi
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Önkormányzati Hivatalnál szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 Közigazgatási alapvizsga megléte.

Elvárt kompetenciák:
 Kiváló szintű szaktudás gyakorlati alkalmazása, megbízhatóság.
 Kiváló szintű önálló, pontos, precíz, alapos munkavégzés,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:







A 45/2012 (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt
adattartalommal elkészített fényképes önéletrajz.
Az iskolai végzettséget, szakképzettségeket igazoló okirat(ok) másolata.
Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak
megkérését igazoló feladóvevény, azzal, hogy a kinevezés feltétele az erkölcsi
bizonyítvány bemutatása.
A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a
benyújtott pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén vállalja a vagyonnyilatkozat
tételi kötelezettség teljesítését
Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem
állnak fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. László Tünde jegyző nyújt, a
32/598-010-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Rimóci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő
megküldésével (3177 Rimóc, Madách tér 1. ).
 Személyesen: dr. László Tünde, 3177 Rimóc, Madách tér 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 16.

