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Szikszói Közös Önkormányzati Hivatat
a "KÖzszolgálati tisztviselőkrőt szóló" 2011. évi CXCIX,
törvény 45, § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet

Szikszói Közös

Önkormányzati Hivatal

műszaki ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Fog lalkoztatás jel tege:

Teljes munkaidő

A munkavégzéshetye:
Borsod-AbaúyZemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1,

A munkakörhöz

tartoző főbb tevékenységikörök:

intézményvezetőknek, az elvégzett m
hatályos jogszabályok szerinli - e
koordinálása, ellenőzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapít?.9t, és a juttatásokra
a "Közszolgálati tisztviselők
jpoállásáról szóló,, 2011, évi ' cxclx. töóénr;
;;6-..i'-;ir'' szikszó város
onkormánYzat KéPviselŐ-testületének 121201s.lŰzs.1 önkormán]lzati
rendelete a
köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának
kérdéseiről rendelkezései az
irányadók.
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Cselekvőképesség,

Büntetlen elóélet,

Középfokú képesítés,műszaki végzettség,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás letótytataJa,
6 hónap próbaidő kikötésének vállaÉsa

A pályáza.t elbírálásánál előnyt jelent:
. Önállóság, ponto., prÓ.t munkavégzés

,
,
.

kiváló szintű szóbeli és írásbeli kifej'ezőkészség
csapatmunkára való alkalmasság, őgyüttrű*ödés
Közigazgatásialapvizsga meglétó

A pályázat részekéntbenyújtandó iratok, igazolások:

.
,
'
.

Részletes szakmai önéletrajz
lskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
NYilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának
tartalmát és
személYes. adata it a Pály ázat el b írálásá Óá n' reózt
vevő [ á""g
'-9Ji.."rhessék
1 hónapnál nem régebbi erkölcsi

bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnalbetölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.január

A

31.

PálYázati kiírással kapcsolatosan további információt Czentye Dóra
nyújt, a

46/596-450 -os telefonszámon,

A pályázatok benyújtásának módja:

'

Postai Úton,.a PéiYázatnaka Szikszói Közös Önkormányzati
Hivatal címére
tÖrténő megkÜldésével (3800 Szikszó, Kálvin
tér ,|. l. r<Óriúr< a borítékon
feltÜntetni a PálYázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: szl134_1
12019., valamint a munkakör megnevezeöét: műszaki
ugyintéző.
Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zjmplén melye, 3800 Szikszó,
Kálvin tér 1. .
A pályázati eljárás, a pá|yázat elbírá!ásának módja, rendje:

'

A

PálYázat elbírálásárÓl a jegyző dönt, a polgármester jóváhagyásával.
kiíroja fenntartja magának a'páya.at eredménytélenné
nyilvánításának jogát.

A

A pályázat elbírálásának határideje:

pályázat

2019. február 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

.
'

Szikszó Város honlapja - 2O1g, január 17.
Szikszói KÖzÖs Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2019, január
17.
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kaPcsotatban további információt a www.szikszo.hu hontapon
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