Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Karancsalja község Önkormányzata
Szociális igazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3181 Karancsalja, Rákóczi út 174.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások jogosultságainak megállapításával összefüggő
igazgatási és adminisztrációs feladatok ellátása, közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok
elvégzése, népességnyilvántartás kezelése, ügyfélszolgálati teendők ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a
Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:



Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,






Büntetlen előélet,
Középfokú képesítés, a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.
(III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 1. 7/II. és 1.11.II. pontjában meghatározott
iskolai végzettség és szakképzettség, felhasználói szintű gyakorlat a számítógépkezelésében és az irodai alkalmazások használatában,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

önkormányzati hivatalnál szerzett szociális igazgatási tapasztalat,
közfoglalkoztatás szervezésében szerzett tapasztalat, számítógépes pénzügyi
alkalmazások ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


fényképes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 5. sz. mellékletében foglalt adattartalommal, felhatalmazás
személyes adatok kezelésére, végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,
30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. november 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Behan Anett Éva nyújt, a 32/445445 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Karancsalja község Önkormányzata címére történő
megküldésével (3181 Karancsalja, Rákóczi út 174. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 523/2015. ,
valamint a munkakör megnevezését: Szociális igazgatási ügyintéző.
 Elektronikus úton dr. Behan Anett Éva részére a kalja@intellimail.hu E-mail
címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkakör betöltéséről - személyes meghallgatást követően - a Karancsaljai Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzője dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott pályázati
anyaguk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal állásportálja (https://kozigallas.gov.hu) 2015. október 5.
 Karancsalja község (www.karancsalja.hu) honlapja - 2015. október 5.
 önkormányzati hirdetők - 2015. október 5.

Megjegyzés [MB1]:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Postai úton vgy személyesen a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal - 3181
Karancsalja, Rákóczi út 174. Kérjük a borítékon, illetve az üzenet tárgyában feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő 523/2015. és a munkakör megnevezését: szociális igazgatási
ügyintéző
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.karancsalja.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.

