Vaskúti Közös Önkormányzati Hivatal
a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Vaskúti Közös Önkormányzati Hivatal
településfejlesztési- és üzemeltetési ügyintéző
munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 3 hónapos próbaidő kikötésével
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (heti 40 óra)
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6521. Vaskút, Kossuth Lajos utca 90.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1.
melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Településfejlesztéssel, településüzemeltetéssel kapcsolatos műszaki feladatok; közlekedési,
közútkezelői feladatok; környezetvédelmi feladatok. Jogszabályban meghatározott és a
szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok,
irányelvek, módszertani útmutatók alapján.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX: törvény, a Vaskúti Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati
Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 szakirányú végzettség (legalább műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai
végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási
szakképesítés.
 magyar állampolgárság
 büntetlen előélet
 cselekvőképesség,
 orvosi egészségügyi alkalmasság

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:



Hasonló munkakörben szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat
EU-s pályázatok elszámolásában szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz.
 Iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok másolata.
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
 Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2023. január 1. napjától kezdődően tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 19.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Személyesen 6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 90., 4. iroda
 Postai úton, a pályázatnak a Vaskúti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő
megküldésével (6521 Vaskút, Kossuth L. u. 90.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/3646/2022., valamint a
munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
 www.vaskut-nagykozseg.hu
 Vaskút Nagyközségi Önkormányzat hirdetőtáblája
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató a kinevezésben három hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja
magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

