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Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
Szigligeti székhelyére

általános igazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8264 Szigliget, Kossuth utca 54.
Ellátandó feladatok:
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
1. melléklet 9. pontja szerint Szociális és gyámügyi feladatok I. vagy II. besorolási
osztályban.; 1. melléklet 14. pontja alapján Hatósági feladatkör I. vagy II. besorolási
osztályban
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Szociálpolitika és gyermekvédelem, kereskedelmi igazgatás, szálláshely szolgáltatás,
birtokvédelem, növény és állatvédelmi ügyek, hagyatéki ügyek, a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartása. Képviselő-testületi ülésekre előterjesztések
készítése, közreműködés a rendelettervezetek elkészítésében.
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:
•
•
•
•
•
•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, / Középiskola,Gimnázium,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Felhasználói szintű MS Office használata (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Legalább 1-3 év közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat,
• Kötelező közigazgatási vizsga/vizsgák megléte,
• ASP szakrendszer felhasználói szintű ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

•

•
•

Fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX tv. 5. sz. mellékletének
megfelelően,
Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak
megigényléséről szóló postai feladóvevény másolata, vagy az elektronikus
úton történt igénylésről szóló igazolás,
Nyilatkozat a pályázótól arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázati
eljárásban a személyes adatainak kezeléséhez illetve ahhoz, hogy a pályázat
tartalmát harmadik személy megismerheti,
Motivációs levél.
Nyilatkozat 6 hónapos próbaidő vállalásáról.
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A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lutár Mária nyújt, a
0687/461-355 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal címére
történő megküldésével (8264 Szigliget, Kossuth utca 54. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZ/1543-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: általános igazgatási
ügyintéző.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról a jegyző dönt. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók
közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül. A
pályázat kiírója fenntartja magának a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat
eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 29.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat benyújtási határideje 2021.01.15. napja, postai úton történő benyújtás
esetén e határidőig be kell érkezni a pályázatnak.

A
munkáltatóval
kapcsolatban
további
információt
a
www.szigliget.hu,www.nemesgulacs.hu,www.hegymagas.hu,www.kisapati.hu,www.kaptalantoti.hu,www.badacson
honlapon szerezhet.
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