
Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal  

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

pályázatot hirdet 

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal  

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Peresztegi Kirendeltsége 

 

kirendeltségvezető  

munkakör betöltésére.  

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 
 

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.  

A munkavégzés helye: 

Győr-Moson-Sopron megye, 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1.  

Ellátandó feladatok: 

A jegyző által meghatározott feladatok ellátása a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Peresztegi 

Kirendeltségének vezetése.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A jegyző által meghatározott feladatok ellátása a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Peresztegi 

Kirendeltségének vezetése.  

 

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:  
 

Nagycenki Közös Önkormányzat Hivatal Peresztegi Kirendeltsége  

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3  

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, Igazgatásszervező,  

         Közigazgatási szervnél - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

         Hat hónap próbaidő vállalása  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

         szakmai önéletrajz  

         végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata  

         a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez  

         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a 

pályázat elbírálásában résztvevők által megismeréséhez hozzájárul  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2013. december 2. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 10.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Percze Szilvia nyújt, a 99/360-012 -os 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő 

megküldésével (9485 Nagycenk, Gyár utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 2619-3/2013. , valamint a munkakör megnevezését: 

kirendeltségvezető.  

         Személyesen: Percze Szilvia, Győr-Moson-Sopron megye, 9485 Nagycenk, Gyár utca 2. .  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Szóbeli meghallgatás után Pereszteg község polgármesterével történő egyeztetés, azt követően döntés.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 15.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         Nagycenk, Pereszteg, Fertőboz települések honlapja - 2013. szeptember 23. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. szeptember 23.  

 


