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

Munkaügyi 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 munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkaügyi
feladatok elvégzése többek között kinevezés, megszüntetés, átsorolás, nem
rendszeres kifizetések számfejtése, előkészíteni a költségvetéshez, beszámolóhoz a
munkaügyi létszámot és a béradatokat. A munkakörhöz kapcsolódó szabályzatok
elkészítése, a módosítások elvégzése, nyilvántartások vezetése. A közhasznú-, és a
közmunkaprogrammal kapcsolatos feladatok elvégzése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Egyetem, vagy főiskolai szintű végzettség a 29/2012.(III. 7.) Kormány
rendelet 1.számú melléklet II./1. pontjában az I. besorolási osztályhoz
szükséges végzettség alapján,
§ B kategóriás jogosítvány,
§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
§ Számítógépes ismeretek

§
§
§
§

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

A 45/2012 (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerinti önéletrajz, 3

2015.04.02. 14:25

Megtekintés

2/2

http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=207351

hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló
iratok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. május 4. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr Héczei Eszter jegyző nyújt, a
56/568-451 -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:
431/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§

www.cserkeszolo.hu - 2015. április 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
6 hónap próbaidő
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cserkeszolo.hu
honlapon szerezhet.
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