12/15/2015

Békés Megye Önkormányzata - Hírek

Főoldal

Hírek

Békés Megye Online

Választás 2014
Bemutatkozunk

Pályázati felhívás: aljegyző munkakör betöltésére

EasyManage

20110322.

ADMINISTRATOR

Önkormányzat
Nemzetiségi önkormányzatok
Közérdekű adatok
Érdekvédelmi konferenciák

Békés Megyei Önkormányzat

Bejelentkezés

a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Békés Megyei Önkormányzat

Email:

megyei aljegyző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Területfejlesztés, területrendezés
Pályázatok

Üdvözli
Önt az
EasyManage
2.1
Jelszó:

Közgyűlés

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

Közbeszerzések
Megyei koncepciók

Belépés!

A vezetői megbízás időtartama:

Szabályzatok

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

Közlöny

Vezérlőpult
Eseménynaptár

Rendezvények letölthető anyagai A munkavégzés helye:
ÁSZ jelentés

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Gazdálkodás
Üvegzseb
Települések
Testvérmegyék
Hírarchívum
Álláshirdetések
Fórum
Vendégkönyv
AB Expo projekt
Békés megye film 3D
Békés megye értéktára
Kapcsolatok
TÁJÉKOZTATÓ
Bírósági ülnökök választása
INTERREG VA ROMÁNIA
MAGYARORSZÁG 20142020

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A főjegyző távollétében annak helyettesítése, a főjegyző által meghatározott rend szerint.
Mindazon feladatok ellátása, amelyekkel a főjegyző megbízza. Ilyen irányú megbízás esetén az
Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egysége (osztály) vezetői feladatainak ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló"
1992. évi XXIII. törvény, valamint a(z) vonatkozó képviselőtestületi rendeletben foglalt szabályok
szerinti rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Egyetem, állam és jogtudományi doktori, vagy okleveles közgazdász képesítés,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 jogi vagy közigazgatási szakvizsga
 közigazgatási szervnél szerzett legalább két éves közigazgatási gyakorlat
 amennyiben nem rendelkezik közigazgatási szakvizsgával, vállalja, hogy a kinevezéstől számított
egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége
által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott
mentesítést megszerzi
 a pályázat elbírálásánál  a főjegyzői javaslat kialakításánál  az önkormányzati közigazgatásban
szerzett, vezetői gyakorlattal, illetőleg jogászközgazdász végzettséggel rendelkező pályázó
előnyben részesül
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 rövid, a szakmai életutat is bemutató önéletrajzot,
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 az iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Képgaléria

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Dávid Sándor főjegyző nyújt, a 66/441
089 os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Önkormányzat címére történő megküldésével (5600
Békéscsaba, Derkovits sor 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: TO/272/2011 , valamint a munkakör megnevezését: megyei aljegyző.
 Személyesen: Dr. Dávid Sándor főjegyző, Békés megye, 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Békés megye térképen

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

http://bekesmegye.hu/index.php?page=hir&nyelv=hu&hir_id=210
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Békés Megye Képviselőtestületének 2011. áprilisi közgyűlésén
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Békés Megyei Önkormányzat honlapja  2011. március 22.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívás hivatalos közzétételét követő 15. nap
16:00 óra; ha ez munkaszüneti napra esik, az azt követő munkanap. A pályázatot a megyei
főjegyzőhöz kell benyújtani (megküldeni). A benyújtás, megküldés határidején a főjegyzőhöz való
megérkezés időpontját kell érteni.
Partnereink

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekesmegye.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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Szavazás
Ön minden keresett informácót
megtalált honlapunkon?
Igen, megtaláltam.
Nagyrészt.
Sok mindent nem találtam
meg.
Szavazat elküldése
Intézményeink
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