Etyek Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Etyek Polgármesteri Hivatal
aljegyző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2091 Etyek, Körpince köz 4.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §-ában és
egyéb jogszabályban előírt jegyzői feladatok helyettesítéséhez kapcsolódó, valamint a jegyző
által meghatározott egyéb feladatok ellátása, az Önkormányzati és Igazgatási csoport
vezetése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Etyek Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelete az Etyeki
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről,
valamint az Etyeki Polgármesteri Hivatal Cafetéria Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:









Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Felsőfokú képesítés, Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező
alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon
szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett
okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
2011. évi CXCIX tv. 247.§ (1) bekezdésnek való megfelelés,
6 hónap próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:









• A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1 számú melléklete szerinti önéletrajz,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
• három hónapnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• közigazgatási és vezetői gyakorlatot hitelt érdemlően igazoló irat,
• nyilatkozat arról, hogy a munkakör betöltését megelőzően
vagyonnyilatkozatot tesz és a próbaidőt vállalja,
• nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 84-85. §ban meghatározott összeférhetetlenség fennáll-e,
• a munkakör ellátásához kapcsolódó vezetői elképzelések,
• hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati
eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában
részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ivanyik Andrea nyújt, a 06/22353-633 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Etyek Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (2091 Etyek, Körpince köz 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2821/2018 , valamint a
munkakör megnevezését: aljegyző.
 Személyesen: Dr. Ivanyik Andrea, Fejér megye, 2091 Etyek, Körpince köz 4.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül – a pályázati határidő
leteltét követően, személyes meghallgatás után – a kinevezésről a jegyző javaslatára a
polgármester dönt. A munkáltató az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
www.webetyek.hu - 2018. október 29.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.webetyek.hu honlapon
szerezhet.

