Zamárdi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján
pályázatot hirdet

aljegyző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladat- és
hatáskörök ellátása.
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,
Egyetem, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező
alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi
mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy
közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles
1












közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási
menedzser szakképzettség,
Közigazgatási szakvizsga,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm.rendelet
1.melléklete szerinti adattartalommal,
munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések
bemutatása,
végzettséget igazoló okirat másolata,
szakvizsgát vagy mentességet igazoló okirat másolata,
közigazgatási gyakorlatot igazoló iratok másolata
,adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat,
nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi eljárás vállalásáról,
az állás betöltésének feltételeként: hatósági erkölcsi
bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. január 18. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kerekes Gyöngyi
jegyző nyújt, a 06309440070 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével
(8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
1629/2020, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.
 Elektronikus úton dr. Kerekes Gyöngyi jegyző részére a
titkarsag@zamardi.hu e-mail címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az aljegyzőt a polgármester nevezi ki. A polgármester fenntartja a jogot a
pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 11.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Zamárdi Város honlapja - 2020. november 27.
 Szuperinfo hirdetési újság - 2020. november 27.
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