Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján
pályázatot hirdet
Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata

hivatalsegéd
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Vas megye, Ostffyasszonyfa
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Gondoskodik a postai küldemények feladásáról, a település lakói részére
történő kihordásáról. Gondoskodik az önkormányzati hirdetőtáblák
karbantartásáról, folyamatosan naprakészen tartásáról, hirdetmények
kifüggesztéséről, levételéről. Fénymásolási feladatokat lát el. Takarítja az
önkormányzat tulajdonában álló helyiségeket. Falugondnokot helyettesíti.
Ellátja mindazokat a feladatokat, amivel a polgármester, a jegyző állandó
vagy eseti jelleggel megbízza.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:



Középfokú képesítés,
B kategóriás jogosítvány,



Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 végzettséget igazoló okirat másolatok

kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen
előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a
végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
nem áll és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20. § (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelően
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022.02.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mihátsiné Dózsa
Hajnalka polgármester nyújt, a 06/95//394-001 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak az Ostffyasszonyfa Község
Önkormányzata címére történő megküldésével (9512
Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 40.) Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: O/723/2021,
valamint a munkakör megnevezését: Hivatalsegéd
vagy


Személyesen: Mihátsiné Dózsa Hajnalka polgármester, Vas
megye, 9512 Ostffyasszonyfa Kossuth u.40.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A képviselő-testület értékeli a pályázatokat és dönt a kiírásnak megfelelő
pályázatról. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így
annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

