Dunakeszi Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal
Lakosságszolgálati Osztály
Iktató
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2120 Dunakeszi, Fő út 25.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Bejövő-, és helyben keletkezett ügyiratok iktatásával, irattározással, Magyar Postával történő
kapcsolattartással, az ügyiratkezelő-rendszer folyamatos működtetésével, a hatósági
statisztika elkészítésével, postázáshoz kapcsolódó irodaszerek beszerzésével kapcsolatos
feladatok hatályos jogszabályok szerinti ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) 4/2018. számú Jegyzői utasítás
(Egységes Közszolgálati Szabályzat) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:









Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középiskola/gimnázium,
Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Terhelhetőség
Jó problémamegoldó képesség
Pontosság, precizitás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Közigazgatásban/iratkezelésben/ügyviteli területen szerzett gyakorlat
 Közigazgatási alapvizsga megléte
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:




Részletes szakmai önéletrajz
Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők
megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laczkó Szilvia - Osztályvezető nyújt,
a 06-27-542-800 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (2120 Dunakeszi, Fő út 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/1/2019 , valamint a
munkakör megnevezését: Iktató.
vagy
 Elektronikus úton Jancsó Tamás részére a jancso.tamas@dunakeszi.hu E-mail
címen keresztül
vagy
 Személyesen: Hoffer Ottóné - Ügyfélszolgálati iroda, Pest megye, 2120
Dunakeszi, Fő út 25. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot az osztályvezető a munkáltatói jogkör
gyakorlójának egyetértésével választja ki, állásinterjú(ka)t követően. A pályázat kiírója a
pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.dunakeszi.hu - 2019. január 10.
 Telekeszi TV - 2019. január 10.

