Virosgondnoksdg
a "Kozalkalmazottak jogdllds6r6lszoto" 1992. 6vi)fiXilt. torv6ny 20/A. S alapjdn
pdlySzatot hirdet

V6rosgondnoks6g
I

gazgat6 (magasabb vezet6)
munkakor betolt6s6re.

A

kcizal

kalmazotti jogviszony id6tartama:

hat5rozatlan idejfi kozalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztat6s jellege:
Teljes munkaid5

A vezet6i megbizis id6tartama;
A vezet5i megbizds hatdrozott idcjre, 2016.05.01 . - 2021.04.30.-ig sz6l.

A munkav6gz6s helye:
N6grrid megye, 2660 Balassagyarmat, 6vdros t6r'15.

A munkaktirbe tartoz6, illetve a vezetSi megbiz6ssal jiir6 l6nyeges feladatok:

Az int6zm6ny munkdjdnak irdnyit6sa, osszehangol6sa, gondoskod6s az int6zm6ny
mIkod6s6hez sztiks6ges bels6 szabdlyzatok elk6szit6se16l, eklterjeszt6s6r6l,

betartdsd16l; az int6zm6ny k6pviselet6nek ellStdsa, kapcsolattartds a fenntart6val,
tdrsint6zm6nyekkel, t6rsadalmi szervezetekkel.
kozfoglalkoztatdsi palydzatok
elkeszit6senek, benytjt6sdnak, a megval6sitds6nak teljes kor0 irdnyit6sa. A vdrosi
kozteriiletek tisztdniari5si, zoldterriletek gondozdsi 6s
kozutak a folyamatos
pe.
karbantartdsi munkdinak
osszehangoldsa.
int6zm6ny alkalmazottjai
vonatkozdsSban a munk6ltat6 munk6ltatoi jogainak gyakorldsa.

A

az

a

llletm6ny 6s juttatisok:
Az illetm6ny megdllapitdsSra 6s a juttat5sokra a "Kozalkalmazottak jog6lldsdr6l sz6lo"
1992. 6vi XXX|ll. torv6ny rendelkez6sei az iranyad6k.
http://admin.kozigallas.gov.hL/pages/KrTKozzetetel.aspx?lD=246330
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N,

egtekintds

PSlyizati felt6telek:

.
I
.

F6iskola,
a magasabb vezetdi beosztds ellatSsdra a megbizdsi megel6z6en az egyes
vagyonnyilatkozat-t6teli kotelezetts6gekrcil sz6lo 2007. ,6vi CLll torveny szerinti
vagyonnyilatkozat t6tel
cselekv6kepess6g, brlntetlen el66let 6s annak igazol6sa, hogy a palyaz6 nem
dll foglalkozdst6l eltiltds atatt

A piily6zat elbirSliisiin6l el6nyt jelent:
. kozmunka szervezes6ben - Legalabb 3-b 6v szakmai tapasztalat,
. vezetSi munkakorben szerzett - Legal6bb 3-5 6v vezet6i tapasztalat,

A pitly 6zat r6szek6nt benyrijta nd6 iratok, gazol6sok:
i

.
'
.
'
'
'
.

a p6lydz6 r6szletes szakmai on6letrajza
az intezm6ny vezet6s6re vonatkozo, szakmai helyzetelemz6sbcil kiindu16,
fejleszt6si elkepzel6seket megfogalmaz6 vezet6si progfam
a v6gzetts6get es szakkepzetts6get igazol6 oklevelek m6solata
a szakmai gyakorlat megletel tan0sito munk6ltatoi igazolds
a pAlyitz6 hozzajdrulo nyilatkozatiit a szemelyes adatainak pirlyinati eljSrSson
beluli kezelese16l
a pdly{z6 nyilatkozata arrol, hogy nyilv5nos vagy zdrt til6sen keri a palydzat
megtargyaliis5t
3 h6napndl nem r6gebbierkolcsi bizonyltvdny

A munkakcir betcilthet6s6g6nek id6pontja

:

A munkakor legkordbban 2016. mdjus 1 . napjdt6l toltheto be.

A p6fy6zat benyfjtiisiinak hatiirideje: 2016. m6rcius

10.

A pSly6zati kilrdssal kapcsolatosan tovdbbi informdci6t dr. Varga Andrea jegyz6 ny[jt, a
0635/505-925 -os telefonsz{mon.

A piily6zatok beny{jtiisdnak m6dja:
' Postai 0ton, a palydzatnak a V6rosgondnoksag cim6re tort6n5 megkrild6s6vel
(2660 Balassagyarmat, Rdk6czi fejedelem Ot 12. ). K6rjLik a borit6kon
felttlntetni a piiylzati adatbdrzisban szerepl6 azonosit6 szdmot: 10.54812016
valamint a munkakor megnevez6s6t: lgazgato.

,

A p{lyizat elbir6lSs6nak m6dja, rendje:

A

palyazokat Balassagyarmat Vdros Onkormdnyzata K6pvisel6{estrllet6nek

V6rostizemeltetesi bizottsdga hallgatja meg.
Onkorm6nyzat6nak Kepviseki-testLilete dont.

A megbiziisrol

Balassagyarmat V6ros

A pSly6zat elbirdliisiinak hatiirideje: 2016. 6pritis 28.
http://admin.kozigallas.gov.hL/pages/KJTKozzetetel.aspx?tD=246330
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Megtekint{is

A pitlyi'zati kiir6s toviibbi kiizz6t6tel6nek helye, ideje:

.
.
A

Balassagyarmat Viiros Honlapja - 2016. febru6r '10.
Balassagyarmat Vdrosi TV Keprijsaga - 2016.februdr 10.

munkdltat6val kapcsolatban toviibbi informiici6t a www.balassagyarmat.hu

honlapon szerezhet.

A KOZIGALLAS publikal6si id6pontja:
Ap{lydzati kiir6s kozz6tev6je a Nemzeti K6zigazgatetsi Int6zet (NKl). A pdlydzati kiirds
a munkdltat6 Sltal az NKI r6sz6re megkrildott adatokat lartalmazza, igy annak
tartalmd6rt a p{lyazatot kiir6 szerv felel.
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