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Szikszói Közös Önkorm ányzat| Hivatal
a kÖzszolgálati tisáviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény
alapján
pályázatot hirdet

Szikszói Közös
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§ (1) bekezdése

Önkormá nyzati Hivatal

építéshatósági ügy i ntéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Fog lal koztatás jellege

:

Teljes munkaidő

A munkavégzéshelye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 38oo Szikszó,
Kálvin tér 1.

A munkakörhöz

tartozó főbb tevékenységikörök:

Jogállás, illetmény és juttatások:

Pályázati feltételek:

.
.
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V.gy"rállampolgárság,
Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,
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lPÍtőmérnöki szakképzettség
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
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1-3 év szakmai tapasáalat,

kiváló szintű szóbeli es iiásoeriiir"Érorészség

csapatmunkáravalóalkalmá..aö

öyüttműködés
közigazgatási alapvizsga es
szaiúiziga megléte
A pályázat részekéntbenyújtandó
iratok, igazolások:

*::Í]::::jly|ép9, szakmai önéletrajz
.' lskolai végzettséget igazolo
ótiiáiá[masotata
. 1 hónapnál nem ieoeOOi errotcsitl:)onyitvány
Nyilatkozat

ará vonatkozó.n, hogy
személYes adata it a pály ázat eroiijrasaoán' pályázati anyagának tartalmát és
reszi ueuok meg ismerhessék
A munkakör betölthetőségének
időpontja:
A munkakör a pályázatokelbírálását
követően azonnal betölthető
A pályázat benyújtásának határideje
:2019.augusztus 21.

iu,.;3'JX'ua':"i'i:il,xl*Tn"latosan további információt czentye Dóra nyújt, a
A pályázatok benyújtásának módja:
' Postai Úton, a PálYázatnak-a Szikszói Közös önkormán yzati
Hivatal címére
tÖrténő megküldésével
(3809 siirÜ' K;;r i;;t;' i'iJ;u* a borítékon
feltü ntetn i a pály ázati adatbázi.b;;;"
;p[' ;;;;
ro,,
1 9, va la m nt a'
u n Éx.iii-,"g n"u".ését:
"{iü'Ji.
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épitéshat, sá
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Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén

g

i

megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér
1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának
módja, rendje:

A

PálYázat elbírálás áról a les,vla dönt,
kiírója fenntartja magának

a polgármester jóváhagyásával.
pályázat
ereomellrtÉr"nne nyilvánításának jogát.A
"'páy"r^t
A pályázat elbírálásának határideje
:2O19.augusáus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje:
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Sziksz9.Y_?.ro_. honlapja

Szikszói Közös

- 2O1g. augusztus 5.
önkoimánvzati i,v"ai.l i-iro"tot áblája

- 2o1g.augusáus 5,
A munkáltatóval kaPcsolatban további
információt a www.szikszo.hu honlapon
szerezhet.
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