Dunakeszi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. $ (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal
Integritás-tanácsadó
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Ellátandó feladatok:
Közérdekű adatok, adatkérések teljesítése, belső szabályzatok karbantartása, aktualizálása,
közzétételi kötelezettségek teljesítésének folyamatos felülvizsgálata, teljesítése, belső
kontrollrendszer működtetése, folyamatban rejlő kockázatok felismerése (kockázatelemzés,
értékelés, javaslattétel).
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Dunakeszi Önkormányzati Hivatalában integritás-tanácsadó feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) 4/2018 sz. Jegyzői utasítás az
irányadók.

Pályázati feltételek:








Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, felsőfokú közgazdasági végzettség,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Szervezőkészség, pontosság, törekvés az önálló munkavégzésre

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 Integritás tanácsadó szakképzettség megléte
 Közigazgatási alap/szakvizsga 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. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vízhányó Károly nyújt, a 06-27-542800, 06- 20-527-2896 -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/8/2019 , valamint a
munkakör megnevezését: Integritás-tanácsadó.
vagy
 Elektronikus úton Jancsó Tamás részére a jancso.tamas@dunakeszi.hu E-mail
címen keresztül
vagy
 Személyesen: 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
pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.dunakeszi.hu - 2019. március 6.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A próbaidő sikeres elteltét követően a nyújtott teljesítmény függvényében az illetmény pozitív
mértékű újratárgyalására kerülhet sor.

