Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Humánkapcsolati Iroda
ügyintéző
munkakörre
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Az ellátandó feladatok:
-

-

-

-

szociális, gyermekjóléti intézmények alapításával, átszervezésével, gazdálkodási
jogkörével, feladatának és tevékenységi körének módosításával, fenntartói jogának
átadásával, megszüntetésével, névhasználatával kapcsolatos fenntartói tevékenység,
szociális, gyermekjóléti, intézmények szakmai törvényességi felügyelete, vizsgálatok
végzése, ellenőrzésükkel (szakmai, törvényességi, hatósági) kapcsolatos fenntartói
feladatok,
a szakterületet érintő statisztikák, adatszolgáltatások, kimutatások összeállítása,
települési esélyegyenlőségi programmal kapcsolatos fenntartói feladatok,
gondoskodik az ágazat szakmai jogszabály szerinti programjainak, koncepcióinak
kidolgozásáról, aktualizálásáról és végrehajtásáról,
ellátja az iroda tevékenységéhez kapcsolódó pályázati és egyedi – kivétel
nemzetiségi önkormányzatok működési, valamint társasházak támogatása támogatási szerződések előkészítési feladatait,
ellátja az irodához tartozó támogatási szerződésekben rögzített támogatások
elszámolásának befogadását, értékelését és jóváhagyásra történő előkészítését;

Feladatkör [29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján]:
-

A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 23. pont „Humánpolitikai
feladatkör”

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a vonatkozó helyi rendelet, és a Közszolgálati
Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
-

magyar állampolgárság

-

cselekvőképesség

-

büntetlen előélet

-

felsőfokú iskolai végzettség

-

felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-

közigazgatási gyakorlat

-

közigazgatási alap- vagy szakvizsga

Elvárt kompetenciák:
-

jó problémamegoldó és kommunikációs készség,

-

ügyfél-orientáltság,

-

konfliktustűrés,

-

csapatmunka,

-

önállóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylését
igazoló elismervény,
- fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező
adatkörrel és a 87/2019. (IV.23.) Korm rendelet 9. § és 1. mellékletben foglaltak
figyelembevételével,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázó személyi anyagát
megismerhetik, pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a
pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul,
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok
vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén nyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn (Kttv. 84-85 §), nem
áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem
alkalmazható.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően, 2020. március 1-től betölthető.
A benyújtás határideje:

2020. február 28.

A betöltendő munkakörrel kapcsolatos bővebb felvilágosítást Pokornyi Viktória irodavezető ad
a 459-2588-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:


Postai úton a pályázatnak Józsefváros Polgármesteri Hivatala címére történő
megküldésével (1082 Budapest, Baross utca 63-67.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: 17/31-12/2020., valamint a munkakör
megnevezését: településképi bejelentési eljárásokban eljáró ügyintéző.
vagy


Elektronikus
úton:
Jegyzői
Kabinet
Személyügyi
szemelyugy@jozsefvaros.hu e-mail címen keresztül.
vagy


Iroda

részére

a

Személyesen: Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda, 1082 Budapest, Baross utca 63-67. I.
em. 116.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról az előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a jegyző a
polgármester egyetértésével dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az
elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 29.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

