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Közbeszerzések
Megyei koncepciók

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Szabályzatok

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Belépés!

Közlöny

Vezérlőpult
Eseménynaptár

Rendezvények letölthető anyagai Foglalkoztatás jellege:
ÁSZ jelentés

Teljes munkaidő

Gazdálkodás

A munkavégzés helye:

Üvegzseb

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.

Települések
Testvérmegyék
Hírarchívum
Álláshirdetések
Fórum
Vendégkönyv
AB Expo projekt
Békés megye film 3D
Békés megye értéktára
Kapcsolatok

Ellátandó feladatok:
A területfejlesztési referens munkaköri feladatai közé tartozik a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Koordinációs Osztályán területfejlesztési referens feladatok ellátása. A területfejlesztési referensi feladatok
ellátásához kapcsolódóan: részvétel a hivatalban folyó szakmai munkában, különös tekintettel a
Területfejlesztési Koncepció, stratégia és program kidolgozására. A feladatok végrehajtása érdekében
kapcsolattartás az államigazgatási és egyéb szervezetekkel. Az ellátandó feladatok további részleteit a
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzata és a Békés Megyei
Önkormányzati Hivatal Ügyrendje tartalmazza.
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Kereső

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A területfejlesztési referens munkaköri feladatai közé tartozik a területfejlesztési referens feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló"
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
§ Magyar állampolgárság,
§ Cselekvőképesség,

Belépés
Regisztráció
Video galéria

§ Büntetlen előélet,
§ Egyetem, vagy Főiskola, szakirányú műszaki vagy gazdasági végzettség (területfejlesztési
szakirányultsággal),
§ Közép szintű, aktív angol nyelvtudás szóban és írásban
§ MS Office felhasználói szintű ismeretek (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Képgaléria

§ felsőfokú angol nyelvtudás,
§ közép szintű, aktív román nyelvtudás szóban és írásban,
§ területfejlesztési tapasztalat,
§ az európai uniós és a hazai forrásokra támaszkodó pályázati rendszer gyakorlati ismerete,
§ további felsőfokú végzettség.

Elvárt kompetenciák:

Békés megye térképen

§ megbízható, precíz és jól szervezett munkavégzés,,
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§ jó szervezőkészség,
§ terhelhetőség, rugalmasság,
§ határozott fellépés,
§ jó kommunikációs, szervező és együttműködési készség,
§ prioritások meghatározására képes személyiség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ Végzettséget igazoló irat(ok) másolata,
§ Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata,

Partnereink

§ Magyar nyelvű szakmai önéletrajz (45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § és 1. melléklet alapján),
§ Magyar nyelvű motivációs levél,
§ Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Weigert Ágnes nyújt, a 66/441141 os
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5600
Békéscsaba, Árpád sor 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: TJO/66/2013. , valamint a munkakör megnevezését: területfejlesztési referens.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és
hiánytalanul benyújtják, valamint meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. A munkakör betöltése
vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget von maga után. Jelen pályázati kiírás keretében az érvényes
pályázatot benyújtók közül 1 fő kerül kiválasztásra. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az eljárást
eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 28.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. január 23.
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.
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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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