
Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal  

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

pályázatot hirdet 

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 Önkormányzati Hivatal Peresztegi Kirendeltsége  

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők 

jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         



Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 

         Cselekvőképesség, 

         Büntetlen előélet, 

         Főiskola, Igazgatásszervező,  

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

         Hat hónap próbaidő vállalása  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         anyakönyvi szakvizsga,  

         ECDL Start  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 26.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Percze Szilvia jegyző nyújt, a 

99360012 -es telefonszámon. 

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

történő megküldésével (9485 Nagycenk, Gyár u 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 

a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: 2619-4/2013. , valamint a 

munkakör megnevezését: kirendeltségvezető.  

         Személyesen: Percze Szilvia jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, 9485 

Nagycenk, Gyár utca 2. .  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Pereszteg Község polgármesterével való egyeztetést követően történik a pályázó kiválasztása  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 29.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.nagycenk. hu - 2013. november 11. 

         www.pereszteg. hu - 2013. november 11. 

         www.fertoboz. hu - 2013. november 11. 

  

 

 

http://www.nagycenk/
http://www.pereszteg/
http://www.fertoboz/

