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Üllési Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Üllési Polgármesteri Hivatal

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:
Csongrád megye, 6794 Üllés, Dorozsmai út 40.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Polgármesteri Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvényben meghatározott és más jogszabályok által a jegyző feladat- és
hatáskörébe utalt feladatok ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása, valamint a
polgármester által meghatározott feladatok ellátása.
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:
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Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés
vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
Legalább két közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Közigazgatási szakvizsga,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Magyar állampolgárság
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet
jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési
Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos
fokozat alapján adott mentesítés
6 hónap próbaidő kikötésének vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ Egyetem, Jogász végzettség,
§ Önkormányzatnál szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
§ Legalább 3 év vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
§ Európai Uniós pályázati tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
§ Számviteli, pénzügyi ismeretek
§ B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelentő kompetenciák:
§

Jó szintű Jó kommunikációs képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
§
§
§
§

Önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX törvény 5.
melléklete alapján
Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Attila Gyula nyújt, a
06-62/282-122, 06-30/339-95-92 -os telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Üllési Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (6794 Üllés, Dorozsmai út 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1969/2015 , valamint a
munkakör megnevezését: jegyző.
§ Személyesen: Nagy Attila Gyula, Csongrád megye, 6794 Üllés, Dorozsmai út
40. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásról a polgármester dönt, fenntartva a jogot az eredménytelenné
nyilvánításra.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§

www.ulles.hu - 2015. november 14.

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