
Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján

pályázatot hirdet

Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal

Ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3321 Egerbakta, Bátori út 12.

Heves megye, 3336 Bátor, Kossuth út 7/B.

Heves megye, 3322 Hevesaranyos, Petőfi út 1.

A közszolgálati  tisztviselők képesítési  előírásairól  szóló 29/2012.  (III.  7.)  Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Iktatási  feladatok  ,  Hagyatéki  ügyek  ,  képviselő-testületi  és  bizottsági  ülések
szervezése, jegyzőkönyvek vezetése az Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatalhoz
tartozó önkormányzatokra Egyeztetéssel a feladatkör részfoglalkozásban is ellátható.

Ellátandó feladatok:

Postai  és  elektronikusan érkező  iratok  iktatása ,  hagyatéki  ügyek intézése,  testületi
meghívók előkészítése, a testületi ülések jegyzőkönyveinek vezetése, elkészítése.
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A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Igazgatási ügyintéző

Jogállás, illetmény és juttatások:

A  jogállásra,  az  illetmény  megállapítására  és  a  juttatásokra  a  közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola,
• közigazgatási tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• ECDL

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hortobágyi Szilveszter nyújt, a
06 30 7374152 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal címére

történő megküldésével (3321 Egerbakta, Bátori út 12. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EB/851/2022 ,
valamint a munkakör megnevezését: Ügyintéző.

• Elektronikus úton Hortobágyi Szilveszter részére a jegyzo@egerbakta.hu
E-mail címen keresztül

• Személyesen: Hortobágyi Szilveszter, Heves megye, 3321 Egerbakta, Bátori
út 12. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.egerbakta.hu - 2022. augusztus 9.
• www.bator.hu - 2022. augusztus 9.
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• www.hevesaramyos.hu

Nyomtatás

Megtekintés http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=623179

3 / 3 2022. 08. 09. 6:39


