
Dombegyházi Polgármesteri Hivatal

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

pályázatot hirdet

Dombegyházi Polgármesteri Hivatal

Munkaügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5836 Dombegyház, Tavasz utca 5.

Ellátandó feladatok:

Teljes  körű  személyügyi  feladatok  ellátása  a  jogviszony  létesítésétől  a  jogviszony
megszüntetéséig/megszűnéséig  az  Önkormányzat  és  intézményei  munkavállalói
tekintetében.  Felmerülő  munkaügyi  feladatok  elvégzése  (  kinevezések,  kinevezés
módosítások,  megszüntető  okmányok  stb.elkészítése,  a  KIRA  rendszerben  történő
rögzítése.)  Vezeti  a  szabadság nyilvántartást,  kezeli  a  személyi  anyagokat,  végzi  a
pályázatok  kiírásával,  közzétételével  kapcsolatos  feladatokat.  Figyelemmel  kíséri  a
feladatkörét érintő jogszabály változásokat. Kezeli a TÉR Centrum szoftvert, Probono
továbbképzésekkel  és  tanulmányi  szerződésekkel  kapcsolatos  feladatok  ellátása.
Statisztikák,  adatszolgáltatások  teljesítése.  Kapcsolatot  tart  a  Kormányhivatallal,  a
Magyar Államkincstárral.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Humánpolitikai  feladatkör-  A  közszolgálati  tisztviselők  képesítési  előírásairól  szóló
29/2012.(III.7.) Korm.rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1.sz. melléklet 23.pontja.
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Jogállás, illetmény és juttatások:

A  jogállásra,  az  illetmény  megállapítására  és  a  juttatásokra  a  közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a 192/2020.
(02.27.) Kt határozat az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi,

pedagógos, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi,
szociális felsőoktatásban szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban
szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási,
humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási
felsőfokú szakképesítés. Középiskolai végzettség és munkaügyi,
társadalombiztosítási, szociális, emberi erőforrás gazdálkodási
szakmacsoportba tartozó szakképesítés.,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• KIRA program gyakorlati ismerete, használata - Legalább 1-3 év szakmai

tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A 45/2012.(III.20.) Korm rendelet 1.sz. melléklete szerinti részletes szakmai
önéltrajz

• Iskolai végzettséget, szakmai képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok
másolata

• A Kttv.42.§.(1)-(3)  bekezdése  szerinti  3  hónapnál  nem régebbi  hatósági
erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről

• A  pályázó  nyilatkozata  arra  vonatkozóan,  hogy  személyes  adatainak  a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

• A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat
tételi eljárás lefolytatását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Liker János nyújt, a 68/432-031
-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dombegyházi Polgármesteri Hivatal címére
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történő megküldésével (5836 Dombegyház, Tavasz utca 5. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
Munk/300/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi ügyintéző.

• Személyesen: Liker János, Békés megye, 5836 Dombegyház, Tavasz utca 5. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A  formai  és  tartalmi  feltételeknek  megfelelő  pályázatot  benyújtók  személyes
meghallgatására sor  kerülhet.  A pályázatokat  a  munkáltatói  jogkört  gyakorló  jegyző
bírálja el. A munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.dombegyhaz.co.hu - 2020. július 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

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

Nyomtatás
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