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Szentgotthárd Város Jegyzője 
felvételt hirdet 

a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal   

 

pályázati ügyintéző 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozott  idejű közszolgálati jogviszony , 2017.06.12-től  -2018. 07.31-ig  

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.  

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) 

Kormányrendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

1. sz. melléklet 19., 24., 32. pontjai alapján 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:  

Az önkormányzat és /vagy az önkormányzati társulás részére kiírt pályázatok felkutatása, a 

pályázatok elkészítésében való közreműködés, a sikeres pályázatok menedzselésében / 

megvalósításában / elszámolásában való közreműködés. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. 

                        

Jelentkezési feltételek: 

 magyar állampolgárság, 

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet, 



 főiskola/ egyetem: felsőoktatásban szerzett jogi, gazdaságtudományi, 

közszolgálati, műszaki menedzser,  építész-, építő szakmacsoportba tartozó 

szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, 

műszaki, logisztikai, település-fejlesztési, vidékfejlesztési felsőfokú 

szakképesítés. 

A felvételnél előnyt jelent: 

 pályázatírásban, elszámolásban szerzett szakmai gyakorlat 

Elvárt kompetenciák: 

        önálló, pontos, precíz, konstruktív munkavégzés, 

        kiváló írásbeli, szóbeli kommunikáció, 

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete. 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes 
szakmai önéletrajz, 

 a végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata, 

 a jelentkező nyilatkozata arról, hogy: 

 a benyújtott anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

 felvétele esetén vállalja a vagyonnyilatkozat - tételi eljárás 

lefolytatását. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2017. 06.12. 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2017.május 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gábor László önkormányzati és 

térségi erőforrások vezető nyújt a 06-94-553-023-as vagy a 30/487-7641-es telefonszámon. 

A jelentkezés benyújtásának módja: 

 elektronikus úton Glanz Zsuzsanna személyügyi ügyintéző részére a 
szemelyugy@szentgotthard.hu  e-mail címen keresztül 

Az elbírálás határideje: 2017. június 10. 

Az álláshirdetés közzétételének helye, ideje: 

   http://szentgotthard.hu        - 2017.05.17 

   hhttp://hivatal.szentgotthard.hu          - 2017.05.17 

   https://www.facebook.com/szentgotthard.honlapja   - 2017.05.17. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki.  

https://www.facebook.com/szentgotthard.honlapja

