A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal
Titkársági Osztály
adminisztrátor
munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2020. november 15. –ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.
Ellátandó feladatok:
Bonyhádi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete munkájával összefüggő ügyintézés,
adminisztráció ellátása. A nemzetiségi önkormányzat testületi ülések előkészítése, ülésen való részvétel, arról
jegyzőkönyv készítése. Ügyfelek tájékoztatása, támogató nyilatkozatok, igazolások kiadása, munkakörébe
tartozó statisztikai feladatok ellátása. A Bonyhádi Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényeinek
szervezésében való közreműködés.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 27. pont "Titkársági feladatkör"
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közszolgálati tisztviselőkről szóló CXXIX. törvény rendelkezései, valamint a Bonyhád Város Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 7.§ (9) bekezdése az irányadók. az
irányadók.
Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
•
Cselekvőképesség,
•
Büntetlen előélet,
•
Középiskola/gimnázium,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata
•
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•
45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes szakmai önéletrajz
•
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
•
A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a 2011. évi CXCIX törvényben meghatározott
összeférhetetlenség nem áll fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 17. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 12.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő
megküldésével (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 15/336-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését:
adminisztrátor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 13.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 26.

