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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 

intézményvezető, igazgató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1082 Budapest, Baross utca 81. fszt. 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja és ellenőrzi szervezetét, felelős az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rend. 15. § (2)
bekezdés alapján a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat gazdasági szervezete által ellátandó feladatok végrehajtásáért,

melyek alapvetően a Szolgálat éves költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az
adatszolgáltatással, továbbá a Szolgálat működtetésével, üzemeltetésével, valamint vagyongazdálkodása körében a
beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatok. Gazdasági intézkedéseket hoz,
koordinálja és ellenőrzi a gazdasági szervezetben dolgozók munkavégzését. Felelős a jogszabályok által ráruházott, valamint a
költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatában részletezett igazgatói feladatok ellátásáért

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a
77/1993. (V. 12.) Kormányrendelet „a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi

önkormányzat által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél” és a vonatkozó helyi rendelet a
Józsefvárosi Alkalmazotti Juttatási Szabályzat rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

����������Felsőfokú képesítés,
����������Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
����������Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

����������helyismeret

Előnyt jelentő kompetenciák:
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����������Kiváló szintű Kommunikációs készség
����������Kiváló szintű Vezetői képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

�� � � � � � � � �Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz. Az intézmény tevékenységével összefüggő szakmai vezetői
koncepció. A végzettséget igazoló okiratok másolata. A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás
betöltésénél a Kjt. 41. §, és 43/A. §-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn. 3 hónapnál nem régebbi hatósági
bizonyítvány vagy megkérésének igazolása. A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezés (megbízás)

esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
�� � � � � � � � �A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati

eljárással összefüggő kezeléséhez, a véleményezők és döntéshozók részére történő megismertetéséhez,
sokszorosításához, és továbbításához hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Iván Roland nyújt, a 06-1-459-2567 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
����������Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat címére történő

megküldésével (1082 Budapest, Baross utca 63-65. III. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 16-1365/2011. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető, igazgató.

vagy

����������Elektronikus úton Dr. Iván Roland részére a gazdalkodas@jozsefvaros.hu E-mail címen keresztül
vagy

����������Személyesen: Dr. Iván Roland, Budapest, 1082 Budapest, Baross utca 63-65. III. 315..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat postán vagy személyesen a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesterének címezve, zárt borítékban kérjük

benyújtani. A pályázatok eredményéről 3 tagú értékelő bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt. A pályázat
eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A leendő intézményvezető iskolai végzettsége, nyelvismerete, korábbi munkaviszonyainak időtartama, vezetői megbízása alapján
kiszámolt illetménye a munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel kiegészítve legalább bruttó 420.000,- Ft/hó összegben

kerül majd a kinevezéskor megállapításra

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. november 28.

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.
 

 

Vissza Nyomtatás


