
Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal  
                         

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

Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal Szakáldi Kirendeltsége  
 

Igazgatási előadó  

munkakör betöltésére.  

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

   Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

   Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

   Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3596 Szakáld, Aradi út 4.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Igazgatási feladatok, adóügyi feladatok, segítség a gazdálkodási feladatok elvégzésében.  

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,  
         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
         Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
         Közigazgatási alapvizsga, Szakáldi vagy Szakáld környéki lakóhely, 

önkormányzati gazdálkodásban szerzett tapasztalat.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



         Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata, 
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylését 
igazoló dokumentum. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban 
résztvevők megismerhetik.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Géza nyújt, a 06703137996 -os 
telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal Szakáldi 

Kirendeltsége címére történő megküldésével (3592 Nemesbikk, Petőfi Sándor utca 
13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 76/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási előadó.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A munkáltató a beérkezett pályázatok alapján, szükség szerint személyes meghallgatás után 
dönt a kinevezésről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást 
eredménytelenné nyilvánítsa.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 2.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         Helyben szokásos módon a közös hivatalok hirdetőtábláin - 2016. április 21. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nemesbikk.hu, 
www.szakald.hu honlapon szerezhet.  
  


