
Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal

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

pályázatot hirdet

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3250 Pétervására, Szabadság tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építéshatósági ügyintézés

Jogállás, illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola,
• B kategóriás jogosítvány,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• A hatósági eljárásokhoz szükséges ÉTDR számítógépes rendszer ismerete
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• Egyetem szintű  építészmérnöki,  vagy építőmérnöki  szakképzettség,  vagy
Főiskolai  szintű  magasépítő  üzemmérnöki,  építészmérnöki,  építőmérnöki
(magasépítő  területen  szerkezetépítő  szakirány)  szakképzettség,  vagy
városgazdasági  üzemmérnöki  (ezzel  egyenértékű  településmérnöki)
szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképezettség, vagy
az  alapképzésben  szerzett  építész,  épületszerkezeti  konstruktőr  vagy
magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség

• Számítógép felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga, valamint építésügyi vizsga megléte
• Közigazgatási gyakorlat (minimum 1 év), vagy építéshatósági munkakörben

szerzett tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Kiváló kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség
• Nagyfokú önállóság
• Precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• hozzájárulás, hogy a benyújtott pályázati anyag személyes adatait a pályázati
eljárásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik.

• iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Varga Attila - jegyző nyújt, a
36/568-036 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal

címére történő megküldésével (3250 Pétervására, Szabadság tér 1. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
J-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Építéshatósági ügyintéző.

• Személyesen: dr. Varga Attila - jegyző, Heves megye, 3250 Pétervására,
Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 20.

A  munkáltatóval  kapcsolatban  további  információt  a  www.petervasara.hu
honlapon szerezhet.
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Nyomtatás
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