Vép Város Jegyzője
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Vépi Közös Önkormányzati Hivatal
titkársági ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9751 Vép, Rákóczi utca 8.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Hivatal és az önkormányzatok tekintetében ellátja a következő feladatokat: a telefonközpont,
a központi email postafiókok, a hivatali kapuk és az elektronikus postakönyv kezelése,
küldemények átvétele, iratkezelés, iratok érkeztetése, iktatása, irattározása, selejtezése,
levéltárba adása, vagyonnyilatkozatok nyilvántartásában közreműködés, személyi anyagok
kezelése, adminisztratív és kommunikációs feladatok, a Hivatal működésének biztosításához
szükséges beszerzési feladatok, a polgármesterek, a jegyző és az ügyintézők munkájának
támogatása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Vép Város Önkormányzata Képviselőtestületének a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó
illetményalap megállapításáról, a polgármestert, köztisztviselőket és a hivatali munkavállalókat
megillető juttatásokról szóló 2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete az irányadók.

Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középiskola/gimnázium,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
felhasználói szintű számítógépes ismeret
érettségi vizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• jogi asszisztens végzettség
• ügyvitel szakon szerzett végzettség
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• ASP program ismerete
• iratkezelő, irattáros tanfolyam
• ügykezelői alapvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz
hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására vagy a hatósági
bizonyítvány igényléséről szóló igazolás
végzettséget igazoló okiratok másolata
kérjük, a személyes meghallgatás időpontjának egyeztetése végett adja meg
telefonszámát
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvényben meghatározott összeférhetetlenség a pályázat
benyújtásakor nem áll fenn, valamint, hogy a pályázó a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a
pályázat tartalmát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Hoós Anna Katalin jegyző nyújt, a
06/94-543-067, 06/94-543-068 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázati feltételeknek
megfelelő pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázót Vép Város
Polgármestere és Bozzai Község Polgármestere egyetértésével Vép Város Jegyzője nevezi ki.
A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.vep.hu - 2022. június 15.
• Vépi Krónika júniusi száma
• Vép Város Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2022. június 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezésben 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Az illetményalap összege 2022-ben bruttó
50 700 forint. Egyéb juttatások: illetményelőleg, kétévente nettó 20 000 forint összegű
szemüveg vagy kontaktlencse készítésének díjához hozzájárulás, évente nettó 15 000 forint
összegű ruhapénz, havi nettó 1 000 forint összegű bankszámla-hozzájárulás, évente bruttó 253
500 forint összegű cafetériajuttatás.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vep.hu honlapon szerezhet.

