Gencsapáti Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Gencsapáti Polgármesteri 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:
Vas megye, 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A jegyző távolléte, akadályoztatása esetén a jegyző helyettesítése. A jegyző
által meghatározott államigazgatási feladat- és hatáskörök gyakorlásában
való részvétel, döntések kiadmányozása. A jegyző által meghatározott
módon és mértékben részvétel a Polgármesteri Hivatal vezetésével
összefüggő
feladatok
ellátásában,
a
képviselő-testületi
ülések
szervezésében, a testületi döntések előkészítésében.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5
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,
Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező
alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi
mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási
mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő
vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
Közigazgatási területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:







Az aljegyzői feladatok ellátására vonatkozó elképzelések
Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 5. mellékletében foglalt
adattartalommal
A végzettséget igazoló okiratok másolata
A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
vállalásáról
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
A pályázó nyilatkozata arról, hogy - a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul, - kinevezése esetén a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Görög István
nyújt, a 94/510-225 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Gencsapáti Polgármesteri Hivatal
címére történő megküldésével (9721 Gencsapáti, Hunyadi út
229.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: ALT/313/2022, valamint a munkakör
megnevezését: aljegyző.



Elektronikus úton Dr. Görög István jegyző részére a
gencsapati@savaria.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók személyes meghallgatását követően a jegyző javaslatának
figyelembevételével a polgármester dönt a kinevezésről. A pályázatot kiíró
fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 6.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 gencsapati.hu - 2022. június 10.

