Köröm Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Köröm Községi Önkormányzat

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:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3577 Köröm, Rákóczi utca 11.
Ellátandó feladatok:
A hatályos jogszabályokban előírt jegyzői feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A hatályos jogszabályokban előírt jegyzői feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:


Magyar állampolgárság,











Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, Igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori
képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
versenyvizsga, vagy az alóli mentesség, jogi vagy közigazgatási
szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (OKV)
elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített
tudományos fokozat alapján adott mentesítés.,
Minimum 2 év közigazgatási gyakorlat. - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A kinevezés - 6 hónapos próbaidő kikötésével - határozatlan időre szól.

Előnyt jelentő kompetenciák:


Jó szintű stressz tűrő képesség, szociális érzékenység, ügyfélközpontú
szemlélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képesítést igazoló
dokumentumok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 30. 1200 óra
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jablonkai Bertalan
polgármester nyújt, a 0649-459-821 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Köröm Községi Önkormányzat címére
történő megküldésével (3577 Köröm , Rákóczi utca 11. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
1305/2010, valamint a munkakör megnevezését: jegyző. [MB1]
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével, határozatlan időre szól.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 19.

