
Velencei Polgármesteri Hivatal

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

alapján
pályázatot hirdet

Velencei Polgármesteri Hivatal 
 

Városüzemeltetési és Városfejlesztési osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
  

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2481 Velence, Tópart utca 26 .

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Városüzemeltetési és Városfejlesztési osztály vezetése, munkájának koordinálása. A
Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatában a Városüzemeltetési és
Városfejlesztési osztályra vonatkozó feladatok ellátása.

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,
•         Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-,

kertészmérnökszakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár,
szociológus,földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban
szerzettszakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-
fejlesztési,vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.,,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Közigazgatási szakvizsga
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
•         közigazgatási vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz a 87/2019 (IV. 23.) Korm. rendelet szerint
•         A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai
•         Nyilatkozat, hogy a benyújtott dokumentációt a véleményezők és döntéshozók

megismerhetik
•         Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szelei Andrea aljegyző nyújt, a
0622/589-418 -os telefonszámon.

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

megküldésével (2481 Velence, Tópart utca 26 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/321/2022. , valamint a
munkakör megnevezését: Városüzemeltetési és Városfejlesztési
osztályvezető .

•         Elektronikus úton Hencs Fanni Ágnes humánpolitikai referens részére a
hencs.fanni@velence.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Erkölcsi bizonyítvány hiányában
csatolni kell az igénylést igazoló iratot. A jelentkezésekkel kapcsolatban Velence Város
Polgármesterének egyetértésével Velence Város Jegyzője dönt. A döntéshozó
fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné
nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.velence.hu honlapon
szerezhet.
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A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 19.

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.
 

 

Nyomtatás


