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Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal

humánpolitikai ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1.sz. melléklet 23. pontja, humánpolitikai feladatkör; 1.sz. melléklet 19. pontja, pénzügyi
és számviteli feladatkör
Ellátandó feladatok:
Köztisztviselők és közalkalmazottak közszolgálati jogviszonyának, valamint
munkaviszony létesítésével, megszűnésével kapcsolatos alkalmazási, illetve
megszüntető
okmányok
elkészítése,
átsorolások
elkészítése,
állományi
létszámváltozással, szabadsággal, túlórával kapcsolatos jelentési kötelezettség
teljesítése a MÁK felé, egyéb munkaügyi feladatok (pld. jövedelemigazolások kiállítása,
bérnyilvántartás vezetése) ellátása, közreműködés az intézményi költségvetések és
beszámolók személyi juttatást érintő részeinek elkészítésében, közreműködés a
személyi juttatások könyvelésében.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=346806
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Foglalkoztatással kapcsolatos ügyviteli feladatok, valamint pénzügyi, számviteli
feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Kunhegyes
Város
Önkormányzata
Képviselőtestületének
4/2017.(III.15.)
rendelete,
valamint a
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középfokú képesítés, valamint középfokú munkaügyi vagy
társadalombiztosítási szakirányú középfokú szakképesítés,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Word, Excel felhasználói szintű ismerete,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, közgazdász végzettség,
• Felsőfokú munkaügyi vagy társadalombiztosítási szakirányú végzettség
• KIRA rendszer ismerete
• Önkormányzati gazdálkodás területen szerzett szakmai tapasztalat
• Munkaügy területén szerzett tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. §-ában
foglaltak szerint, vagy annak megkérését igazoló dokumentum
A 45/2012. (III. 20.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint adattartalommal
elkészített fényképes, szakmai önéletrajz
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata
Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó, kinevezése esetén vállalja a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pénzes Tímea jegyző nyújt,
a 06-59-530-500 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=346806
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Postai úton, a pályázatnak a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 58. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 437/2017/TIT ,
valamint a munkakör megnevezését: humánpolitikai ügyintéző.
vagy
Személyesen: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5340
Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 58. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója (jegyző) bírálja el a pályázati határidő
lejártát követően a polgármester egyetértésével. A pályázók az eredményről az
elbírálást követően értesítést kapnak. A kiíró fenntartja az eredménytelenné nyilvánítás
jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

www.kunhegyes.hu - 2017. december 11.
Kunhegyesi Polgármesterei Hivatal hirdetőtáblája - 2017. december 11.

A munkáltatóval kapcsolatban
honlapon szerezhet.

további

információt

a

www.kunhegyes.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 11.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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