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Szikszói Közös Önkormányzati Hivata!
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011, évi CXClX törvény
alapján
pályázatot hirdet

Szikszói Közös

45

§
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bekezdése

Önkormányzati Hivatal

építéslügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglal koztatás jel lege:
Teljes munkaidő

A munkavégzéshelye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A munkakörhöz

tartozó főbb tevékenységi körök:

l fokú építéshatósági feladatok ellátása. Az építésügyiés
építésfelü9yeletihatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építéiugyi
hatósági szolgáltatásról szóló 3'l2l2012(X1.8.) Korm rendelet szerinti l. fokú építés
hatósági eljárásokban hozandó hatósági döntések és iratok kiadmányozásra törlénö
elókészítéseés építésügyihatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus
dokumentációs rendszer (ETDR) használatával, a szükséges eljárási cselekmények
megtétele (hatósági helyszíni ellenőrzés, helyszíni szemle stb )
A jegyző hatáskörébe tartozó

Jogállás, illetmény és juttatások:

A

jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011, évi CXClX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Szikszó
Város Onkormányzat Képviselő-testúletének 1212015.(V 29,) önkormányzati rendelete a
köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről az irányadók
Pályázati feltéte!ek:
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Magyarállampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
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Megtekintés

http://adrn in,koziga l las,gov

.
.
.
.

h

u/pages/KJl'Kozzetetel.aspx?l D-.,.

Főiskola,

Y.gyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
6 hónap próbaidő kikötésének vállalása
Főiskolai szintű
agy építőmérnöki szakképzettség, vagy
egyetemi szinű ép
őmérnöki szakképzettség vagy ezekkel
egyenértékűelisme

A pá|yázat elbírálásánál előnyt jelent:
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.
.
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kÖzigazgatási szervnél szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasáalat,
Önállóság, pontos, precíz munkavégizés
Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kifepzőkészség
Csapatmunkára való alkalmasság, együttműkoóes
Közigazgatási alapvizsga és szakvizóga megléte

A pályázat részekéntbenyújtandó iratok, igazotások:

.
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Részletes, fényképes szakmai önéletrajz
lskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
NYilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és
személYes adatait a pályázat elbírálásában részt vevók á"!i.r"rhessék
1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:2019, március

A

25.

PálYázati kiírással kapcsolatosan további információt Czentye Dóra nyújt, a

46/596-450 -os telefonszá mon.

A pályázatok benyújtásának módja:

'
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Postai Úton, a PálYázatnak a Szikszói Közös önkormányzati Hivatal címére
tÖrténő megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. Kérjuk a borítékon
)
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: szl131-3
12019., valamint a munkakör megnevezését, építésiügyintéző.
Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, gaoo §iixszó, Kálvin tér 1.
.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírátásának módja, rendje:

A

PálYázat elbírálásáról a jegyző dönt, a polgármester jőváhagyásával.
kiírója fenntartja magának a pályázat eredményútennényltvanitajáak jogát.

A

A pályázat elbírálásának határideje : 2O19. március

31

pályázat

.

A pályázati kiirás további közzététetének hetye, ideje:

.
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Szikszó Város honlapja - 2019, március 11
Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája -2o1g. március

11.

A munkáltatóva! kapcsotatban további információt a www.szikszo.hu honlapon
szerezhet.
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