
Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal

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

alapján
pályázatot hirdet

Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal 
Ófalui Kirendeltség

 
kirendeltségi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7695 Ófalu, Kossuth L. utca 3. .

Ellátandó feladatok:

Ó Ó



Ófalui kirendeltség titkársági feladatai, Ófalu Önkormányzata, a Német Önkormányzat
Ófalu képviselő-testülete működésével kapcsolatos jegyzőkönyvek készítése, pénztári
feladatok ellátása, az Ófalui Német Nemzetiségi Kétnyelvű Óvoda és Bölcsődével
kapcsolatos egyes feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

titkársági, pénzügyi

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,
 •         Középfokú képesítés,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
•         önkormányzati titkársági és pénzügyi (ASP rendszer ismerete) - Legalább 1-3

év szakmai tapasztalat,
•         Ófalui lakóhely

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Pályázó önéletrajza
•         végzettségeket igazoló okiratok másolata
•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány



•         nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatainak
kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Réger Balázs aljegyző nyújt, a
72/563-103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal

címére történő megküldésével (7695 Mecseknádasd, Felszabadulás utca 2/1.
). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: Mn/1250/2022 , valamint a munkakör megnevezését: kirendeltségi
ügyintéző.

vagy
•         Elektronikus úton Réger Balázs aljegyző részére a

mecseknadasd@mecseknadasd.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Mecseknádasd, Ófalu községek honlapján - 2022. augusztus 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mecseknadasd.hu és
www.ofalu.hu honlapon szerezhet.
 

 

Nyomtatás


