
Izsák Város Polgármesteri Hivatala

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

alapján
pályázatot hirdet

Izsák Város Polgármesteri Hivatala
Ügyfélszolgálati Iroda

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6070 Izsák, Szabadság tér 1.

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

egyetemi  szintű  építészmérnöki  vagy  építőmérnöki  (magasépítő  területen
szerkezetépítő szakirány) szakképzettség,  főiskolai  szintű magasépítő üzemmérnöki,
építészmérnöki,  építőmérnöki  (magasépítő  területen  szerkezetépítő  szakirány)  vagy
városgazdasági  üzemmérnöki  (ezzel  egyenértékű  településmérnöki)  szakképzettség
vagy  aki  ezekkel  egyenértékűnek  elismert  szakképzettséggel  rendelkezik;
építészmérnöki  alapképzési  szak  építész,  épületszerkezeti  konstruktőr  vagy
magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek
elismert  szakképzettséggel  rendelkezik,  tervező  építészmérnöki,  szerkezettervező
építészmérnöki  mesterképzési  szakon,  osztatlan  képzésben  építész  mesterképzési
szakon  szerzett  szakképzettség  vagy  aki  ezekkel  egyenértékűnek  elismert
szakképzettséggel rendelkezik.

Ellátandó feladatok:
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Ellátja az építésügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat. Ellátja a területfejlesztéssel
és  területrendezéssel  kapcsolatos  feladatokat.  Részt  vesz  a  honvédelemmel
kapcsolatos  feladatokat  végrehajtásában.  Ellátja  az  ipari  igazgatási  feladatok
végrehajtásával  kapcsolatos feladatokat.  Részt  vesz a  közbeszerzéssel  kapcsolatos
feladatok  ellátásában.  Ellátja  a  közlekedési  igazgatással  kapcsolatos  feladatokat.
Ellátja  a  vízügyi  igazgatással  kapcsolatos  feladatokat.  Ellátja  a  környezet  és
természetvédelemmel kapcsolatos feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építésügyi igazgatási feladatok

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,
§         Főiskola, magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki

(magasépítő területen szerkezetépítő szakirány),
§         építésügyi igazgatás - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz
§          hozzájáruló  nyilatkozat  arról,  hogy a pályázat  elbírálásában résztvevő

személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek
§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
§         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
§          nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez

való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 24.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Bagócsi  Károly  nyújt,  a
0676568063 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Izsák Város Polgármesteri Hivatala címére

történő megküldésével (6070 Izsák, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon

Megtekintés http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=197307

2 / 3 2014.11.07. 12:52



feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4120/2014 ,
valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző .

vagy
§         Elektronikus úton Bagócsi Károly részére a jegyzo@izsak.hu E-mail címen

keresztül
§         Személyesen: Bagócsi Károly, Bács-Kiskun megye, 6070 Izsák, Szabadság

tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.izsak.hu - 2014. november 12.

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.
 

 

Nyomtatás
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