Bogács Község Jegyzője
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
1 fő Közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
3412 Bogács, Alkotmány u 9. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megye)
Ellátandó feladatok:
A közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben foglaltak szerint.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közterületek jogszerű használatának, rendjének betartatása, védelme; közreműködés a közrend és
önkormányzati vagyon védelmében; állategészségügyi feladatok ellátásában; parkolással kapcsolatos
feladatok; önkormányzati rendeletek betartatása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény, Bogács Község Önkormányzatának költségvetési rendelete, valamint a 70/2012.
(XII.14.) BM rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
-

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középfokú iskolai végzettség és középfokú képesítés, mely közterület-felügyelő OKJ képesítés
lehet,
számítógépes internetes alapfokú ismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány,
- Bogácsi állandó lakcím,
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Elvárt kompetenciák:
-

Jó kommunikációs késség,
Kiváló konfliktus kezelési képesség,
Szakmai elkötelezettség,
Kiváló szintű együttműködő képesség,
Pontos, precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata.
A Kttv. 45. § (4) bekezdésében meghatározott adattartamú önéletrajz.
Nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2017. április 1-ével tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Papp Adrienn jegyző a 49-534-402-es
telefonon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Bogácsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével
(3412 Bogács, Alkotmány u 9. ) Kérjük a borítékon feltüntetni: Pályázat KÖZTERÜLETFELÜGYELŐ munkakör betöltésére.
Személyesen: Ügyfélfogadási időben Dr. Papp Adrienn jegyző, vagy a Bogácsi Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatán, 3412 Bogács, Alkotmány u 9.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Bogács Község jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja. A munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Bogács Község honlapja
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 22.
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