Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. $ (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal
Beruházási osztály
Beruházási előadó
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2020.06.07. –ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Önkormányzati beruházások lebonyolításában, műszaki dokumentációk összeállításában való
részvétel. Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése. A pályázatok kapcsán kapcsolattartás
az érintett hatóságokkal, közreműködő szervezetekkel, partnerekkel. szakterületét érintő
közbeszerzési eljárások műszaki tartalmának előkészítése, közreműködés a beérkezett
ajánlatok kiértékelésében. A feladatkörbe tartozó testületi előterjesztések elkészítése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kondorosi Közös
Önkormányzati Hivatal belső szabályzatai, az irányadók az irányadók.
Pályázati feltételek:





Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középiskola/gimnázium,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Felsőfokú képesítés, műszaki területen szerzett felsőfokú végzettség,
 Pályázati ügyintézői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,
 B kategóriás vezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:





Szakmai önéletrajz
Végzettséget, valamint az egyéb képzettséget igazoló okiratok hiteles másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul
 Szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkaügyi okmányok
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szebegyinszki Attila jegyző nyújt,
a 66/589-301 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal címére
történő megküldésével (5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KON/659-4/2019 ,
valamint a munkakör megnevezését: Beruházási előadó.
vagy
 Elektronikus úton Dr. Szebeszinszki Attila részére a polhi@kondoros.hu E-mail
címen keresztül
vagy
 Személyesen: Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal, Békés megye, Hősök
Kondoros, tere 4-5. . .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Szóbeli meghallgatást követően a nyertes pályázó kinevezéséről Kondoros Város Jegyzője
dönt, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
A kiírásban (tartalmi és formai szempontból) nem megfelelő pályázatok további értékelésre
nem kerülnek, azt a pályázó részére visszaküldjük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.kondoros.hu - 2019. március 11.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 11.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási
szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot
kiíró szerv felel.

