2017. 10. 06.

Megtekintés

Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2022. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5440 Kunszentmárton, Vég utca 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az önkormányzati fenntartású intézmény szakmai, gazdasági vezetése önálló munkáltatói jogkörrel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

Felsőfokú képesítés,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

erkölcsi bizonyítvány, felsőfokú végzettséget igazoló diploma másolata, szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére
vonatkozó szakmai program, nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=tsnj6tk7c7
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Wenner-Várkonyi Attila polgármester nyújt, a 56/560-524 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével
(5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 6994-2/2017. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.
•
Személyesen: Wenner-Várkonyi Attila polgármester, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5440 Kunszentmárton,
Köztársaság tér 1. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezése után a Képviselő-testület dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal - 2017. október 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Bérezés megállapodás szerint. A kiíró lakást biztosítani nem tud.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kunszentmarton.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a
KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza

Nyomtatás
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