Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Kabinet Törvényességi és Perképviseleti Iroda
jogász/jogtanácsos
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű – gyermek nevelése céljából igényelt távollét idejére - várhatóan 2 évig tartó
közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
jogi jellegű előkészítői és törvényességi ellenőrzési közreműködés az önkormányzat és a képviselőtestület működésében; szerződések és más jogi dokumentumok szerkesztése, készítése, ellenőrzése;
peres képviselet helyettesítési jelleggel; belső jogi tanácsadás.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról
szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) vonatkozó helyi rendelet, és a Közszolgálati
Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Egyetem, jogász szakképzettség,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 legalább 1 év szakmai (jogi munkakörben eltöltött) gyakorlat
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 ügyvédi irodában szerzett gyakorlat, vagy
 közbeszerzésben ajánlatkérői oldalon szerzett szakmai gyakorlat
 jogi szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, mely
tartalmazza: a jelentkező legfontosabb személyi adatait; eddigi munkaköreinek,
tevékenységének leírását; jelenlegi munkakörét, beosztását
 a képesítést igazoló dokumentumok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sommer János - törvényességi és
perképviseleti irodavezető nyújt, a 459-2221 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1082 Budapest, Baross utca 63-67.
). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17593/2014 , valamint a munkakör megnevezését: jogász/jogtanácsos.
vagy
 Elektronikus úton Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda részére a szemelyugy@jozsefvaros.hu
E-mail címen keresztül
vagy
 Személyesen: Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda , Budapest, 1082 Budapest, Baross utca
63-67. 1. 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: 2014. augusztus 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

