
Pétervására Város Önkormányzata

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

pályázatot hirdet

Pétervására Város Önkormányzata

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. szeptember 30. –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3250 Pétervására, Szabadság tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

a polgármester tevékenyéségeinek közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátása, testületi
és bizottsági döntések előkészítése

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,
• egészségügyi alkalmasság
• 6 hónapos próbaidő
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• főiskolai, vagy egyetemi végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• középfokú nyelvvizsga
• újságszerkesztési, rendezvény szervezési gyakorlat
• felhasználói szintű számítógépes ismeret
• közigazgatási gyakorlat
• kommunikációs végzettség
• önkormányzati főtanácsadói, tanácsadói munkakörben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképes, szakmai önéletrajz
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• a végzettséget igazoló oklevelek hiteles másolatai
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainek megismeréséhez

hozzájárul, valamint a pályázatának tárgyalását zárt, vagy nyílt ülésen kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Eged  István  -  polgármester
nyújt, a 36568036 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Pétervására Város Önkormányzata címére

történő megküldésével (3250 Pétervására, Szabadság tér 1. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
PM/111/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Önkormányzati
tanácsadó.

• Személyesen: Eged István - polgármester, Heves megye, 3250 Pétervására,
Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 5.

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

Nyomtatás
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