
Zánkai Közös Önkorrnányzati Hivatal a köz§zolgálati ti§ztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX,
törvény alapján állást hirdet igazgatá§i üsrintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: hatlírozat]an idejű közszolgáiati jogviszony

Foglalkoztatá§ jellegel teljes muntaidős

A munkavégzés helye| Zánkai Közös Önkományzatj Hivatal köZigazgatási területe
(Balatoncsicsó, Balatonszepezd, obudavrir. Monoszló szentantalfa, Szentiakabfa, Tagyon,
Zánka) cím: 8251 Zánka, lskola utca 1l,

A munkakörhöz t^rtoző főbb tevék€nységi körökl igazgatási ügyek (főként biTtok\,édelem,
vadkír ügyek, köZéIdekú kérelmek) önkományzati ügyek (testülcti ülések és előtedesáések
előkészítése, adminisztációja,) szeNezési ügyek (ügfélfogadás, szabályzatok elkészítésében
közreműködés)

Jogállás, illetmény é§ juttatásoki
A jogállásra, az illetmény úegálapításám és a.juttatásoka a köZszolgáIati tisztviselőklől szóló
2011. óvi CXCIX. törvény, valan]int Zániai KöZös Önkormányzati Hivatal KöZ§zolgálati
Szabályzata rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének feltételei:
- 2912012. (I .7,) Korm, rendelehek való megfelelés (a közszolgálati tisztviselők képesítési
elóírásairól) 14, pont I. besorolási osáályban
- magyar áJlampolgárság
- cselekvőképesség
- biintetlen előélet
- felhasznáói szintú MS Office (irodai a]kalnazások)
- vagyonnyilatkozat tételi eljáJás lefolytalása
- 6 hónap próbaidő vrállalása

A munkakör belölté§énél előnyt jeleDt:
- ECDL
- német vagy angol nyelv ismerete
- közigazgatási terűleten szerzett szakmai tapasztalat elóny

A jelentkezés részekónú benyújtandó iratok, igazolí§ok|
- 45/2012, (II.20.) Korm. rendelet 8,§-a alapján készített lészletes fenyképes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igMoló okilatok másolata
- hiáíom hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat anól, hogy a benyújtott pályázati/jelentkezési anyagot az elbírálási eljárásban

résZtvevők megismerhetik
- nyilatkozat arról, hogy a muntaköI betöltését megelőZően vagyonnyilatkozatot tesz és a

próbaidőt vállalja
- nyilatkozat alTól, hogy a közszolgáati tisztviselőkJől szóló törvény 84-85, §-ban meghatározott

összeférhetetlenség ferutáI]-e

A munkakör betölthető§égének időpontja: A munl(akör a jelentkezések elbíálását követőeí
azonnal betólthetó.



A jelentkezé§ benyújtásának határideje: 2011. áptills 21.

A munkakör betöltésével kapcsolatosan további információt Lukács Ágnes iegyző nyújt a
87/468-0 1 9 telefonszímon.

A pályázat benyújtásának nódja:
- Postai úton Zánkai Közös Önlományzati Hivatal (8251 ZánJ<a, Iskola utca l1.) címére törtéíő
megküIdésével
- Siemelyesen: ügyfeLfogadási idriben Zánkai KöZös Önl<ormányzati Hivaíal (8251 Zánka, Iskola

utca 11,) Lukács Agnes iegl zóné]

A jelentkezések elbírálá§ának módja, rendje:
A beérkezett jelentkezés alapjrin a polgánnester egyetéItésével a munkáltatói jogkör gyakorlója

dönt. A jelentkezők az eredményről az elbíIálást követően értesítést kapnak. Az e.edmén},telenü1

pályázók anyagát postai úton visszaküldjük.

A jel€ntkezé§ek elbírálásának határideje: 2017. május 10.

Az álláshirdeté§ toYábbi közzétételéIrek helye:
- www.zanla.hu hor,Íapon
- www.monoszlo.hu honlapon
- www.balatonszepezd.hu honlapon
- www. szelrtantalfa.hu honlapon
- www.balatoncsicso.hu honlapon
- ww,obudavar,hrr honlapon
- www, szentj akabfa.hu honlapon
- www,tagyon,hu honlapon
- Zánka, 

-Monoszló, 
Balatonszepezd, Szentántalfa, Balaloncsicsó, Óbudav.fu, Szentjakabfa,

Tagyon községek hirdetőtábláin
- zankatv,hu honlapon


