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

aljegyző
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:
Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57.
Hajdú-Bihar megye, 4115 Ártánd, Rákóczi utca 28.
Hajdú-Bihar megye, 4114 Bojt, Ady Endre utca 5.
Hajdú-Bihar megye, 4127 Nagykereki, Kossuth utca 22.
Hajdú-Bihar megye, 4117 Told, Kossuth utca 4.
Ellátandó feladatok:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 1. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (19
bekezdésében meghatározott aljegyzői feladatok.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A jegyző helyettesítése és a jegyző által meghatározott aljegyzői és egyéb 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,









Egyetem, - állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási
menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási
Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített
tudományos fokozat alapján adott mentesítés,vagy igazgatásszervezői végzettséglegalább 2 év helyi önkormányzati közigazgatási gyakorlat,,
Közigazgatási szakvizsga,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Főiskola, közgazdász,
aljegyzői vagy jegyzői - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barabás Ferenc polgármester nyújt, a 0654-430-001/103 -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: aljegyző2017/2 , valamint
a munkakör megnevezését: aljegyző.
vagy
 Elektronikus úton Kubinyiné Szilágyi Mária részére a
kubinyine.szilagyi.maria@biharkeresztes.hu E-mail címen keresztül
vagy
 Személyesen: Kubinyiné Szilágyi Mária, Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes,
Széchenyi utca 57.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a jegyző javaslatára a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó
önkormányzatok polgármesterei véleményének kikérésével Biharkeresztes Város Polgármestere
bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A
munkáltató a betöltendő állás tekintetében 6 hónap próbaidő kikötésével él.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.biharkeresztes.hu - 2017. december 4.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.biharkeresztes.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 4.

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.

