Biharkeresztes Polgármesteri Hivatala
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Biharkeresztes Polgármesteri Hivatala
Szociális Iroda
szociális ügyintéző
munkakör
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57.
A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
szociális igazgatási feladatok - 9/1995.(II.3.) Korm. rendelet 1.sz. melléklet 18. pont
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
szociális igazgatási feladatok
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:








Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, szociálpedagógus,
önkormányzati szociális igazgatásban szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
érvényes közigazgatási versenyvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:





szakmai önéletrajz,
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a benyújtott
kérelmet igazoló űrlap másolata
érvényes versenyvizsgát igazoló okirat másolata
végzettséget igazoló okirat másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Árgyelán Andrea jegyző nyújt, a 0654-430-001 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Biharkeresztes Polgármesteri Hivatala címére történő
megküldésével (4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1464-1/2010,
valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.
 Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. március 2.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Biharkeresztes város honlapja - 2010. február 12.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.biharkeresztes.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. február 12.
A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

