
Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal

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

pályázatot hirdet

Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési és Műszaki Osztály

 
településüzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által
ellátandó feladatkörök:

Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közvilágítással kapcsolatos feladatok ellátása. Parkok, játszóterek, zöldterületek fejlesztésével, fenntartásával, védelmével
kapcsolatos feladatok ellátása. A város köztisztaságával kapcsolatos feladatok ellátásának ellenőrzése. Kapcsolattartás a
városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatókkal. Temető fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok.
Városüzemeltetéssel kapcsolatos fejlesztési-felújítási igények összegyűjtése, szakmai javaslatok, költségelemzések készítése.
Önkormányzati tulajdonú utak, kerékpárutak, járdák és egyéb műtárgyak karbantartásával, felújításával, üzemeltetésével
kapcsolatos feladatok. Településüzemeltetéssel kapcsolatos lakossági bejelentések kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint
a(z) Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői juttatásai és támogatásai
helyi szabályairól szóló 19/2004. (V. 28.) önkormányzati rendelete, valamint Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi,

agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és
környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés, vagy műszaki
középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági,
környezetgazdálkodási szakképesítés,

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



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Önkormányzatnál, önkormányzati intézménynél, ill. önkormányzati jogalkotásban szerzett gyakorlat . - Legalább 1-3

év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Jó szintű problémamegoldó képesség, precizitás, önálló felelősségteljes munkavégzésre való alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         közigazgatási gyakorlatot igazoló okiratok másolata,
•         iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
•         a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira

és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre,
valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete
szerinti önéletrajz,

•         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt
vevők általi megismeréséhez hozzájárul.

•         nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tudomásulvételéről,
•         3 hónapnál nem régebbi komplex erkölcsi bizonyítvány vagy igénylésének igazolása,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Danku József jegyző nyújt, a 52/590-590/161 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4251 Hajdúsámson,

Szabadság tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./2872-1/2017.
, valamint a munkakör megnevezését: településüzemeltetési ügyintéző.

•         Személyesen: Dr. Dnku József jegyző, Hajdú-Bihar megye, 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. B .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a jegyző és az osztályvezető személyesen is meghallgathatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.hajdusamson.hu - 2017. július 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör betöltése 6 hónap próbaidő kikötéssel történik. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát
fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
 

Vissza Nyomtatás


