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KÖZIGÁLIÁS

Apci Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. ~ (1) bekezdése
alapján

pályázatot hirdet

Apci Polgármesteri Hivatal

igazgatási és munkaügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. február 28. —ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3032 Apc, Erzsébet tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 2912012. (Ill. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 23. pontja szerinti humánpolitikai feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Bér és munkaügyi feladatok: - közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonnyal,
mu nkavi szon nyal illetve közfog lalkoztatottakkal kapcsolatos személyügyi feladatok
ellátása, - személyi anyagok kezelése, jogviszonyok létesítése, megszüntetése, - KIRA
személyügyi nyilvántartó rendszer kezelése, - szabadságok kiadásával,
nyilvántartásával kapcsolatos feladatok elvégzése. Igazgatási ügyek - kifüggesztések
Ügyiratok érkeztetése, iktatása, i rattári anyagok kezelése.

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:
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• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
. Büntetlen előélet,
. Középiskola/gimnázium, középfokú munkaügyi, személyügyi szakképesítés,
. Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
. Vagyonnyil atkozat tételi eljárás lefolytatása,
. A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezésekor 2 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
. Munkaügyi, személyügyi, igazgatási munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai

tapasztalat,
. Közigazgatási alapvizsga
. KENYSZI rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a 45/2012.(lll.20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott
önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX
törvény 5. számú mellékletére is

. iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Zsiga Szilvia nyújt, a
0637/385-309 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Apci Polgármesteri Hivatal címére történő

megküldésével (3032 Apc, Erzsébet tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 828/2017. ‚ valamint a
munkakör megnevezését: igazgatási és munkaügyi ügyintéző.

. Személyesen: dr. Zsiga Szilvia, Heves megye, 3032 Apc, Erzsébet tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről - a polgármesterrel egyetértésével - a jegyző dönt. A kiíró a
pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.apc.hu -2017. május 13.
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