
N16.11.i5. Megtekintés

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal

a "KÖzszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011 . évi CXCIX. törvény 45, § (1) bekezdése
alapján

pályázatot hirdet

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszotgálati jogvis zlny

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8296 Monostorapáti, Petőfi utca 123.

A kÖzszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29í2012. (lll. 7.) Korm.rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz- melléklet 14. pontja alapján hatósági feladatkör,27.titkársági feladatkör,

Ellátandó feladatok:

Kereskedelemmel, szállásadÓi engedéllyel, telephely engedélyezéssel kapcsolatosfeladatok ellátá.sa" Titkársági feladatok- ellátása: testüleii ülések előkészítésében
kÖzremŰkÖdés, jegYzőkÖnyvvezetés. Pályá zatokfigyelése , pályálzatok előkészítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kereskedelemmel, szállásadói engedéllyel, telephely engedélyezéssel kapcsolatosfeladatok ellátása. Titkársági fela-datok- ellátása: testüleii ülések előkészítésében
kÖzreműkÖdés, jegYzőkÖnyvvezetés, Pályázatok figyelése , pályázatok előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
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A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXClX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pá|yázaii feltételek:

. Magyarállampolgárság,

. Cselekvőképesség,

. Büntetlen előélet,. Középiskola/gimnázium, Középfokú képesítés a2912012.(U1.7.) Korm. rendelet
alapján.,

. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
. Közigazgatási alapvizsga,. Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat. Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

. Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak
megórkezéséig az igénylést igazoló postai feladóvevény fénymásolata. lskolai
végzettségeket igazoló dokumentumok másolata. A pályázó nyilatkozata arra
vonatkozóan, hogy hozzétlárul a pályázat tartaImának és személyes adatainak
a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének idópontja:

A munkakör legkorábban 2017.január 2. napjátől tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:2016. december 19,

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Lászlóné nyújt, a
a6l 87 l 435-055 -os telefonszámon,

A pályázatok benyújtásának módja: J

. Postai úton, a pályázatnak a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
címére történő megküldésével (8296 Monostorapáti, Petőfi utca 123.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
3555-1í2016 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási előadó.

Apályázati eliárás, a pályázat elbírá!ásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pá|yázatok tartalma alapján a munkáItatói jogkör
gyakorlója , a jegyző dönt, hivatalhoz tartoző önkormányzatok polgármestereinek
véleménye alapján. Elsősorban a benyújtott írásos pályázat alapján, második körben
személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kinevezésijogkör gyakorlója 3 hónap
próbaidőt köt ki.

A, pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 29.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

. Monostorapáti Önkormányzat honlapja és hirdetőtáblája - 2a16, november 30.

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