
Budakalászi Polgármesteri Hivatal

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

alapján
pályázatot hirdet

Budakalászi Polgármesteri Hivatal 

humánpolitikai ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű tartós távollévő helyettesítésének időtartamára előreláthatólag
2021.10.25-ig –ig tartó közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2011 Budakalász, Petőfi tér 1 .

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

I/23. pont szerinti humánpolitikai feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók, személyügyi és munkaügyi
feladatainak teljeskörű ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,



•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Főiskola, Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett jogi,

közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, 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. A II.
besorolási osztályban: Középiskolai végzettség és munkaügyi,
társadalombiztosítási, szociális, emberi erőforrás gazdálkodási
szakmacsoportba tartozó szakképesítés,

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

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
       

•         HR területen szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
•         KIRA számfejtő rendszer felhasználói szintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

•         pontos, precíz munkavégzés,
•         megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti fényképes önéletrajz
•         Motivációs levél
•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai
•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatai kezeléséhez a pályázati

eljárással összefüggő mértékben hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bánffy-Szegedi Tünde
humánpolitikai ügyintéző nyújt, a 26/340-266 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton dr. Deák Ferenc jegyző részére a

humanpolitika@budakalasz.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 5.



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.budakalasz.hu

 
 

Nyomtatás


