
Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal

                       
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése

alapján
pályázatot hirdet

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Település - üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Önkormányzati fejlesztések előkészítése, pályázatok műszaki támogatása,
engedélyezések ügyintézése. Beruházások lebonyolításában való közreműködés,
műszaki átadás-átvétel koordinálása, helyszíni ellenőrzések során műszaki
kérdésekben, garanciális eljárásokban való közreműködés. A településen folyamatban
lévő beruházások figyelemmel kísérése, felügyelete, nyilvántartása, pénzügyi kerettel
egyeztetése. Befejezett, átadott beruházás vagyon nyilvántartáshoz történő
előkészítése. Feladatkörébe tartozó képviselő-testületi műszaki tárgyú előterjesztések
előkészítésében való közreműködés. Lakossági bejelentések koordinálása, műszaki
ügyekben ügyfél-fogadási feladatok ellátása. Kapcsolattartás a közületekkel,
szolgáltatókkal, önkormányzati intézményekkel. Hatósági ügyek: vízügy, építésügy,
közlekedési, ipari, környezetvédelmi ügyek ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

29/2021.(III.7.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet 32. pontja Település-, terület- és
vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

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,
 •         Középfokú képesítés, II. besorolási osztályban: Műszaki középiskolai

végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti,
közgazdasági, környezetgazdáslkodási szakképesítés,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         B kategóriás jogosítvány,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Felsőfokú képesítés, I. besorolási osztályban: Egyetemi vagy főiskolai szintű

építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magas építő üzemmérnök)
szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki)
szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettség,

•         Közigazgatásban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         Felhasználói szintű ASP,
•         Közigazgatási szakvizsga/alapvizsga, építőiparban szerzett projektmenedzseri

tapasztalat, műszaki ellenőri névjegyzékben való szereplés

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Önállóság, határozott fellépés
•         Kommunikációs és szervezőkészség
•         Felelősségvállalás
•         Precizitás, munkára való igényesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) korm. rendelet alapján,
•         Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
•         A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők

megismerhessék
•         Hatósági erkölcsi bizonyítvány a magyar állampolgárság, büntetlen előélet,

cselekvőképességről a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv.
39.§ (1) szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tóth Dániel nyújt, a 06 (56)
568-455 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal címére

történő megküldésével (5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
CSP/4319-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

•         Elektronikus úton Szabóné Péntek Tímea részére a
munkaugy.bk@cserkeszolo.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.cserkeszolo.hu - 2022. szeptember 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

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

 

Nyomtatás


