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Ostoros Községi Önkormányzat
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Ostoros Községi Önkormányzat

kisegítő és takarító
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Heves megye, 3326 Ostoros, Hősök tere 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Postázás, kézbesítés, adminisztrációs, nyilvántartási feladatok ellátása, az
önkormányzat tulajdonában lévő középületek (Polgármesteri Hivatal, Egészségház,
Közösségi Ház) takarítása, rendezvények előkészítése, lebonyolításának koordinálása,
díszítések elkészítése
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•

Középfokú képesítés,
Szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
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•
•
•

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• helyismeret
• közigazgatási területen végzett tevékenység
Elvárt kompetenciák:
•
•
•

önállóság,
kreativitás,
igényesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

fényképes önéletrajz
iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak kikérését igazoló irat
másolata
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati
anyagba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Böjt László nyújt, a
+3636/356-010 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Ostoros Községi Önkormányzat címére történő
megküldésével (3326 Ostoros, Hősök tere 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OST/1084-1/2021. ,
valamint a munkakör megnevezését: kisegítő és takarító.
vagy
• Elektronikus úton Böjt László részére a titkarsag@ostorosionkormanyzat.tonline.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Böjt László, Heves megye, 3326 Ostoros, Hősök tere 4. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A feltételeknek megfelelő pályázókat a munkáltató személyes elbeszélgetésre hívhatja
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be. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

www.ostoros.hu - 2021. március 10.
Ostoros Községi Önkormányzat hirdetőtáblája - 2021. március 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ostoros.hu honlapon
szerezhet.

Nyomtatás
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