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Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

pályázati referens
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:
Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör
Ellátandó feladatok:
1. Közfoglalkoztatási pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása tekintetében • részt vesz a
projektek tervezésében, fejlesztésében, megvalósításában, • indikátorok teljesülésének
figyelemmel kísérése, • javaslattétel korrekciós intézkedésekre (szakmai, pénzügyi, jogi
megvalósításhoz kapcsolódóan), ezekkel összefüggésben szükséges változás bejelentések,
szerződésmódosítást kezdeményező kérelmek előkészítése, • egyéb adminisztratív feladatok
ellátása, • a támogató által a projekttel kapcsolatban szervezett megbeszéléseken való részvétel
• pályázati elszámolás elkészítése, határidőben történő benyújtása, • tárgyi eszköz
beszerzésekhez árajánlatok kérése, megrendelések elkészítése, beszerzések • tárgyi eszközök
nyilvántartásának vezetése. 2. Közreműködik a pályázati, fejlesztési tartalmú képviselő – testületi
előterjesztések előkészítésében. 3. Európai Uniós és hazai források keretében pályázatok
előkészítése, elszámolások elkészítése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pályáztok írásával, kezelésével kapcsolatos feladatok 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,
Felsőfokú képesítés, 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.,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:






szakmai önéletrajz,
végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,vagy az igénylésről szóló igazolás,
postai feladóvevény
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevő
személyek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
nyújt, a 06-54-430-001/112 -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: 6197/2017
, valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens.
 Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.biharkeresztes.hu - 2017. november 13.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel.

