Csengőd Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Csengőd Község Önkormányzata
mezőőr
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, Dózsa György utca 35.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Csengőd Község Önkormányzatának közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzésének, valamint a
termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá
mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelmének ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

8 Általános,
B kategóriás jogosítvány,
magyar állampolgárság
büntetlen előélet
cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
középfokú végzettség
•
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
•
a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX tv.
22.§ (1) bekezdésében meghatározott mezőőri és rendészeti vizsga megléte
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

önéletrajz
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló nyomtatvány
végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. június 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lajter Ferenc polgármester nyújt, a 06-78/441-177-es valamint
a a 06-20/234-22-89 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Csengőd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6222
Csengőd, Dózsa György utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: HIV/941-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.
vagy
•
Személyesen: Lajter Ferenc polgármester, Bács-Kiskun megye, 6222 Csengőd, Dózsa György utca 35. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kinevezésről Csengőd Község Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
Csengődi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2018. április 25.
•
Csengőd község honlapja (csengod.asp.lgov.hu/) (csengod.hu) - 2018. április 25.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kiíró fenntartja a jogot hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI
részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

