Berentei Közös Önkormányzati Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Berentei Közös Önkormányzati 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:
BorsodAbaújZemplén megye, 3704 Berente, Esze Tamás utca 18.
BorsodAbaújZemplén megye, 3779 Alacska, Dózsa György utca 7.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 81.§ (3)
bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok, hatáskörök
ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, jegyzői feladatainak
ellátása.Tevékenysége során felelős a hivatal jogszabályoknak megfelelő működéséért.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Székhelye
Önkormányzati Hivatal Alacskai Kirendeltsége (Alacska)

(Berente)

Berentei

Közös

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 14
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) valamint Berente Község
Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2006.(XI.13.) önkormányzati rendelete és a
közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, Főiskola, egyetem,főiskola,igazgatásszervezői vagy államés
jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés ,,
közigazgatásban szerzett gyakorlat  Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat  Legalább 35 év szakmai
tapasztalat,
Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány,
Közigazgatási szakvizsga,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• jegyzői munkakörben szerzett  Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•
•

Kiváló szintű Terherbíró munkaképesség,
Kiváló szintű kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,,
Kiváló szintű tárgyalóképesség,,
Kiváló szintű szervezőkészség,,
Kiváló szintű együttműködő képesség,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

A 45/2012.(III.20.)korm.rendelet 1.sz.melléklete szerinti önéletrajz
Motivációs levél, amely a betöltendő munkakörrel kapcsolatban részletes
szakmai és vezetői elképzeléseket tartalmaz
Iskolai végzettség(ke)t igazoló dokumentum(ok) másolata,szakvizsgát igazoló
okirat másolata

•
•

•

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,illetve annak
megérkezéséig az igénylést igazoló postai feladóvevény fénymásolata
A pályázó nyiatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat
tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi
megismeréséhez.
Nyilatkozat a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének vállalására
vonatkozóan .

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Roza László István nyújt, a
0648411435 os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal címére
történő megküldésével (3704 Berente, Esze Tamás utca 18. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
882/2017/BKÖH , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
vagy
• Elektronikus úton Roza László István részére a ph@berente.hu Email címen
keresztül
• Személyesen: Roza László István , BorsodAbaújZemplén megye, 3704
Berente, Esze Tamás utca 18. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról Berente Község Önkormányzat polgármestere és Alacska
Község Önkormányzat polgármestere dönt .A pályázati feltételeknek megfelelő pályázó
személyes meghallgatására is sor kerül. A jegyző kinevezéséhez az érintett települések
polgármestereinek lakosságszám arányos többségi döntése szükséges .
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 7.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

www.berente.hu  2017. november 8.
www.alacska.hu  2017. november 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határozatlan idejű kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A pályázat kiírója
a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.berente.hu honlapon
szerezhet.

Nyomtatás

