Csepreg Város Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal
JEGYZŐI
munkakörének betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatási jellege: teljes munkaidős
Vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól
A munkavégzés helye: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
- gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról
- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői
tekintetében
- döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket
- dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester át ad
- köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a
döntésüknél jogszabálysértést észlel.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 17 fő
Jogállás, illetmény, személyi juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés
- közigazgatási vagy jogi szakvizsga
- legalább kétéves közigazgatási gyakorlat, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
- „B” kategóriás jogosítvány
- települési önkormányzatnál szerzett vezetői gyakorlat
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázatnál előnyt jelent:
- 5 évnél hosszabb közigazgatási gyakorlat, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
- felhasználói szintű MS Office ismerete

A pályázathoz mellékelni kell:
- a képesítést tanúsító okiratok hiteles másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. §-a alapján készített önéletrajzot,
- vezetői programot a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok megvalósítására vonatkozó
elképzelésekről
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2013. május 8.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Király Árpád polgármester nyújt,
a 94/565-030-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. május 7.

