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Szikszói Közös Önkorm ányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXClX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet

Szikszói Közös

Önkormá nyzati Hivatat

építéshatóságiadm inisztrátor
munkakör betöltésére,

A közszolgá lati jogviszony időta rtama

:

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 tevékenységikörök:

ÉpítésiOsztály működéséből fakadó adminisárációs feladatok ellátása:- használja az
MS Office, ASP (iktató) számítógépes programokat, - építéshatósági ügyekkel
kapcsolatos adminisztrációs feladatok teljes körű intézése,-ügyiratok építéshatósági
nyilvántartásba rendezése, -építéshatóságielektronikus nyilvántaftások vezetése,
lrattározás, -TAKARNET program kezelése

Jogál!ás, iIletmény és juttatások:

illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXClX torvény rendelkezései , valamint a(z) Szikszó

A

jogállásra,

?z

Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1212015 (V29.) önkormányzati rendelete a
köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről az irányadók
Pályázati feltéte!ek:

.
.
.
.
ll2

Magyarállampolgárság,
Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,
Középiskola/gimnázium, magasépítö technikusi végzettség,vagy ezzel
egyenéftékű középiskolai végzettség,
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Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
6 hónap próbaidő kikötésének vállalása

A pályázat elbirálásánál előnyt jelent:

.
.
.
.
.

közigazgatási szervnél szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasáalat,
Önálló,pontos, precizmunkavégzés
Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kifejezökészség
Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés

Közigazgatásialapvizsgamegléte

A pályázat részekéntbenyújtandó !ratok, igazolások:

.
.
.
.

Részletes, fényképes szakmai önéletrajz
lskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és
személyes adatait a pályázat elbirálásában részt vevők megismerhessék
1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontia:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető,

A pályázat benyújtásának határideje:2019. július 8.

A
46 l

pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czentye Dóra nyújt, a

596-450 -os telefonszá mon

.

A pályázatok benyújtásának módja:

.
.

Postai úton, a pályázatnak a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal címére
történő megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1, ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szerepló azonosító számot: SZ/13584
12019., valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági adminisárátor.
Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A

pályázat elbirálásáról a jegyző dönt, a polgármester jóváhagyásával. A pályázal
kiirója fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát,

A pályázat elbírálásának határideje:2019. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételénekhelye, ideje:

.
.

Szikszó Város honlapja - 2019. június 21.
Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetötáblája - 2019. június 21.

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