Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztály
Osztályvezető
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet, 32. Település-, terület- és
vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Osztály
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 20

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 jogállásra, az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselőkre vonatkozó
hivatás etikai alapelvekről, és etikai eljárás szabályairól, valamint a köztisztviselőket megillető
juttatásokról szóló 18/2020.(XI.6.) önkormányzati rendelete, és Közszolgálati Szabályzat
rendelkezései az irányadók. az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

•
•
•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök
szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár,
geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és
környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési
felsőfokú szakképesítés.,
Közigazgatásban szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
•

Felsőfokú képesítés, mérnöki,
Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

Elvárt kompetenciák:
•
Jó kommunikációs készség, Határozott fellépés, Precíz munkavégzés,
Terhelhetőség,,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Terdik Sándor nyújt, a 06306258823 os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ISU/1485/2021. , valamint a munkakör
megnevezését: Osztályvezető.
•
Elektronikus úton dr. Terdik Sándor részére a jegyzo@satoraljaujhely.hu E-mail címen
keresztül
•
Személyesen: dr. Terdik Sándor, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely,
Kossuth tér 5.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

Sátoraljaújhely Város honlapja: www.satoraljaujhely.hu - 2021. november 22.
Zemplén Televízió képújsága - 2021. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.satoraljaujhely.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.

