
Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény alapján állást hirdet igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idótartamaI határozatlan idejú köZszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teijes munkaidős

A munkavéqzés helve: Zánkai KöZös Önkormányzati Hjvatai közigazgatási területe
(Balatoncsicsó. Balatonszepezd, Óbudavár, Monoszló Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon,
7ánla, c,m| 825l 7ánla. l:kola ulca l l,

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: igazgatásj ügyek (főként birtokvédelen,
vadkár ügyek, közérdekű kérelmek) önkonnányzati iigyek (testületi ülések és e]őterjesztések

előkészitése, adminisztrációja,) szervezési ügyek (ügyfélfogadás, szabályzatok elkészítésében
köZleműködés)

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásoka a közszolgálati tisáviselőkről szóló
2011. évi CxCIx. törvény, valamint Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati
S/,rbál)zata rendelkczÉ.ei a7 iráIl) adók.

A munkakör betöltésének feltételei:
- 2912012. (l\.7.) Korm, rendelehrek való megfelelés (a közszolgálati tisztviselők képesítési

előírásairól) 14. pont L besorolási osztáyban
- magyar álampolgárság
- cselekvőképesség
- bitrtet]en elóélet
- felhasználói szirrtű MS Oflice (irodai aikalmazások)
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefo]},tatása
- 6 hónap próbaidő vállalása

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
_ ECDL
- német vagy angol nyelv ismelete
- közigazgatási tedleten szeüett szakmai tapasztalat előny

A jelentkezé§ részeként benyújtandó iraúok, igazolások:
- 45/2012. (lI.20,) Konn. rendelet 8,§-a alapján készített részletes fényképes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igMoló okiratok másolata
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat anól, hogy a benyújtott pályázati/jeleDtkezési anyagot aZ elbírálási eljárásban

résávevők megismelhetik
- nyilatkozat aíói, hogy a munkakör betöltósét megelőzóen vagyonnyilatko7atot tesz és a

próbaidőt vállalja
- nyilatkozat arról, hogy a köZszolgálati tisztvjselőkől szóló 1örvény 84-85, §-ban meghatározott

összeférhetetlenség fennál-e

A munkakör betölthetőségének időpoútja: A munl(akör a jelentkezések elbíIálását követően

azonnal betölthető.



A jelentkezés benyújtásának határideje: 2017, március 27.

A muIrlakör betöltésével kapcsolatosan io\ábbi információt Lukács Ágnes jegyző nyújt a
87/468-0í 9 te]efons7ámon

A pályázat beíyújtásának nódja:
- Postai úton Zánkai KöZös onkományzati Hivatal (8251 Zánka, Iskola ütca ] 1.) címére történő
megküIdésével
- személyesen: ügffélfogadási időben ZinJ<ai Közös Önkomár) zati H i\ atal (8251 Zánka, Iskola
utca 11.) Lukács Agnes jegyzőnól

A jelentkezések elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett jelentkezés alapján a polgfumester egyetálésével a munkáltatói jogkör gyakorlója
dönt, A jelentkezők az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnák. Az eredmén},te]enül
pályáZók anyagát postai úton visszaküldjük,

A jelentkezések elbírílásának határideje: 2017. április 3,

Az álláshirdetés további közzétételének helve:
- www.zanka,hu honlapon
- www.nonoszlo,hu honlapon
- www.balatonszepezd.hu honlapon
- www. szentantalfa.hu honlapon
- www.balatoncsicso.hu honlapon
- Www.obudavar.hu honlapon
- WWW. szentj akabfa,hu honlapon
- wwrr.taglon.hu honlapon
- Zánka, Monoszló, Balatonszepezd, Szentanlalfa, Balatoncsicsó, obudavár, Szentjakabfa,
Tagyon köZségek hirdetőtábláin
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