Bogács Község Polgármestere
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet a
JEGYZŐ
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:
3412. Bogács, Alkotmány u 9. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megye)
Ellátandó feladatok:
Bogácsi Polgármesteri Hivatal jegyzői feladatainak ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Polgármesteri Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői és egyéb
munkavállalói tekintetében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
81.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása, döntések meghozatala, valamint az egyéb
jogszabályok által a hatáskörébe utalt feladatok ellátása.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6 fő
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
-

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
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-

-

Felsőfokú képesítés, mely igazgatásszervezői főiskolai végzettség, vagy állam- és
jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés lehet,
Közigazgatásban szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat,
Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége
által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott
mentesítés.
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Jegyzői, aljegyzői, egyéb vezetői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány
- egy idegen nyelv tárgyalási szintű ismerete
Elvárt kompetenciák:
-

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.
Az eddigi szakmai tevékenység bemutatása és a munkakör ellátására vonatkozó vezetői
elképzelések
Nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásáról.
Nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2013. december 1-jével tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Győri Józsefné vezető-főtanácsos nyújt, a 49534-040-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 JEGYZŐ munkakör
betöltésére.
Személyesen: Ügyfélfogadási időben Csendesné Farkas Edit polgármester részére, vagy a
Bogácsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, 3412. Bogács, Alkotmány u 9.
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A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Bogács Község polgármestere bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja. A munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Bogács Község honlapja
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. szeptember 2.
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