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Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal

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

pályázatot hirdet

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 
 

Munkaügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.

Ellátandó feladatok:

Humánpolitikai és munkaügyi feladatok ellátása: közszolgálati tisztviselők közalkalmazottak és az önkormányzattal
munkaviszonyban állók alkalmazásával kapcsolatos munkaügyi feladatok ellátás: alkalmazási, illetve jogviszony megszüntetési
iratok elkészítése, munkaügyi nyilvántartások jelentések készítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Humánpolitikai és munkaügyi feladatok.

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,
 •         Középiskola/gimnázium,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
•         Állam elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem álló személy,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         KIRA rendszer ismerete,
•         Munkaügyi területen szerzett legalább 1-3 év tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

•         önálló munkavégzésre való képesség,
•         terhelhetőség,
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•         jó problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Iskolai végzettség(ek)et igazoló dokumentum(ok) másolata
•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
•         Szakmai önéletrajz a a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati

alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási
szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint,

•         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezér Ákos jegyző nyújt, a 0625/273-036 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2490

Pusztaszabolcs, Velencei út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
3247/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi előadó.

vagy
•         Elektronikus úton Vezér Ákos jegyző részére a polghivatal@pusztaszabolcs.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján - 2022. július 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. július 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
 

Vissza Nyomtatás


