Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

műszaki ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Műszaki fenntartási, fejlesztési és belső ellátási feladatkör I. besorolási osztályba (1. számú
melléklet II/5.) II. besorolási osztályba (1. számú melléklet II/5.) .
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
- önkormányzati beruházások, fejlesztések előkészítése, - önkormányzati döntések előkészítése,
végrehajtása, - szakmai segítségnyújtás szakhatósági állásfoglalások kiadásához, önkormányzati ingatlanok műszaki állapotának nyomon követése, - műszaki tervek ellenőrzése, műszaki átadás - átvétellel, üzembe helyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása, - fejlesztést,
működtetést segítő pályázati lehetőség feltárása, pályázatok előkészítésében, lebonyolításában
való részvétel, - ingatlanok műszaki becslése, - városfejlesztéshez kapcsolódó helyi szabályozás.
Közfoglalkoztatási pályázatok, jelentések, elszámolások készítése.
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,
Középiskola/gimnázium, építőipari szakképesítés vagy pénzügyi szakképesítés,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Főiskola, építészmérnöki szakképzettség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:






részletes szakmai önéletrajz
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában
részt vevő személyek megismerhetik
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Juhász Marica jegyző nyújt, a 06-54430-001/104 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal címére
történő megküldésével (4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
3475/1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
 Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Biharkeresztes Város Jegyzője bírálja el, Biharkeresztes Város Polgármestere
véleményének kikérésével. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát
fenntartja. A munkáltató a betöltendő állás tekintetében 6 hónap próbaidő kikötésével él.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.biharkeresztes.hu - 2016. június 13.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.biharkeresztes.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 13.

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.

