
Dunavecsei Polgármesteri Hivatal

                       
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése

alapján
pályázatot hirdet

Dunavecsei Polgármesteri Hivatal 
 

informatikus

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6087 Dunavecse, Fő út 43.

Ellátandó feladatok:

Végzi Dunavecse Város Önkormányzata és a hozzá tartozó intézmények hatáskörébe
tartozó infrastruktúra szintű üzemeltetését; támogatja azok informatikai működését,
fejlesztését, karbantartását és javítását; részt vesz a hiba detektálásában és
hibajavításban, felhasználói tevékenység támogatásában. Elvégzi a rábízott egyéb
igazgatási feladatokat és titkársági feladatokat. Részt vesz a pályázatok
előkészítésében, pályázati dokumentáció összeállításában, levelezés bonyolítása.
Kapcsolatot tart a helyi civil szervezetekkel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 21. pontja
alapján: Informatikai feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:



A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középiskola/gimnázium,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         Középiskolai informatikai végzettség; vagy középiskolai végzettség és

informatikai szakmacsoportba tartozó szakképesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Felsőfokú képesítés, ügyvitelszervező, informatikus, programtervező,

programozó, rendszerszervező,
•         Felsőoktatásban szerzett műszaki, informatikai, informatika tanár,

számítástechnika tanár szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1.
mellékletében foglalt tartalommal

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal
összefüggő kezeléséhez

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel történő közléséhez)

•         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (mely a pályázatnak
nem, csak az állás betöltésének feltétele) a közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. §-a szerint

•         motivációs levél
•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Erzsébet nyújt, a +36-78-
437-116 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Dunavecsei Polgármesteri Hivatal címére történő

megküldésével (6087 Dunavecse, Fő út 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1971-1/2017 , valamint a
munkakör megnevezését: informatikus.

vagy
•         Elektronikus úton Nagy Erzsébet részére a jegyzo@dunavecse.hu E-mail

címen keresztül



vagy
•         Személyesen: Nagy Erzsébet, Bács-Kiskun megye, 6087 Dunavecse, Fő út

43. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A
pályázaton nyertes személy kinevezéséről a polgármester egyetértésével a jegyző dönt
hat hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.dunavecse.hu - 2017. július 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dunavecse.hu
honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 

 

Nyomtatás


