Polgárdi Polgármesteri Hivatal Jegyzője
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Polgárdi Polgármesteri Hivatal
jegyzői titkársági ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8154 Polgárdi, Batthyány utca 132.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 27. pont „Titkársági feladatkör”
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
•

a hivatali vezetés tevékenységével kapcsolatos, jegyző munkáját támogató titkársági
feladatok ellátása;

•

a képviselő-testület működéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása,
jegyzőkönyvek készítése;

•

a napi munkaprogram zavartalanságának biztosítása érdekében a releváns információk
begyűjtése, rendszerzése;

•

nyilvántartások vezetése, a jegyző napi munkavégzéséhez kapcsolódó adminisztratív
feladatok teljes körű ellátása;

•

jegyző munkájához kapcsolódó határidők tervezése és koordinálása értekezletek,
tanácskozások, rendezvények előkészítése, szükség esetén megszervezése;

•

a hivatalos látogatók fogadása, esetenként az ügyfelek tájékoztatása;

•

egyéb adminisztratív jellegű, valamint a protokollal kapcsolatos egyéb (pl.
vendéglátási) feladatok teljesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók, valamint a helyi önkormányzati
rendeletben foglaltak az irányadóak.

Pályázati feltételek:
•

magyar állampolgárság,

•

cselekvőképesség,

•

büntetlen előélet,

•

középsikola/gimnázium,

•

titkársági területen szerzett gyakorlat - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•

felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•

vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

Az elbíráslásnál előnyt jelent:
•

30 főnél nagyobb szervezetnél felső vezető melletti több éves titkárnői tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

•

számítógépes programok magabiztos kezelése,

•

excel táblázat készítési készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott fényképes
szakmai önéletrajz,

•

motivációs levél,

•

végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

•

három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

•

nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,

•

nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezés esetén a vagyonnyilatkozat-tétteli
kötelezettségének eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Anett személyügyi ügyintéző
nyújt, a 06/22-576-230 -as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•

Postai úton, a pályázatnak a Polgárdi Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (8154 Polgárdi, Batthyány utca 132.). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 669/2021, valamint a munkakör
megnevezését: titkársági ügyintéző.
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A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot a jegyző bírálja el, nevezi ki és gyakorolja a munkáltatói jogokat. A kinevezés 6
hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 16.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási
szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot
kiíró szerv felel.

