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Parád Nagyközségi Önkormányzat

                           
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Parád Nagyközségi Önkormányzat 
 

adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos munkaügyi, személyzeti, pályázati,
elszámolási feladatok ellátása Parád Nagyközségi Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek tekintetében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         büntetlen előélet
•         magyar állampolgárság
•         önállóság, jó problémamegoldó képesség
•         önálló és csapatban való hatékony, pontos, precíz munkavégzés
•         terhelhetőség
•         monotonitás tűrés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         irodai adminisztráció területén szerzett gyakorlat
•         azonnali kezdés
•         helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         motivációs levél
•         részletes szakmai önéletrajz
•         iskolai végzettséget, szakképzettséget, egyéb végzettséget igazoló okiratok másolata
•         nyilatkozatban való hozzájárulás a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez, illetve ahhoz, hogy azokat a

döntésben érintettek megismerhessék
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•         nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben a pályázati feltételek vonatkozásában kizáró ok, illetve
összeférhetetlenségi körülmény nem áll fenn

•         erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábián Antónia jegyző nyújt, a 06-36/544-072 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton Mudriczki József polgármester részére a polgarmester.parad@t-online.hu E-mail címen keresztül
•         Személyesen: Mudriczki József polgármester, Heves megye, 3240 Parád, Kossuth Lajos út 91. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az érvényes pályázók személyes meghallgatása után a polgármester dönt. Személyes meghallgatásra csak a
pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Parád település honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.parad.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. október 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda
részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
 

Vissza Nyomtatás


