Pomázi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Pomázi 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:
Pest megye, 2013 Pomáz, Kossuth L. utca 23-25.
Ellátandó feladatok:
A megbízás során ellátandó feladatokat a Mötv. rögzíti.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3)
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 40 fő
Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a közszolgálati és cafetéria szabályzat
az irányadók.
Pályázati feltételek:





Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Egyetem, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon,
vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett
szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles
közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 Legalább kétévi közigazagtási gyakorlat
 Jogi vagy közigazgatási szakvizsga
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 legalább 5 éves közigazgatásban szerzett vezetői tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:





3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Végzettséget igazoló bizonyítvány/ok másolata
45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1.sz. mellékletének megfelelő tartalmú önéletrajz
Motivációs levél a vezetői elképzelésekről

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 16.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Pomázi Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (2013 Pomáz, Kossuth L. utca 23-25. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/711-1/2020 ,
valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.
vagy
 Elektronikus úton Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens részére a
vargane.markus.maria@pomaz.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.pomaz.hu - 2020. február 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.pomaz.hu

