Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
jegyzője pályázatot hirdet
pályázati referens munkakörre

Feladatai:
-

-

önkormányzati fejlesztési igények monitorozása, nyilvántartása, folyamatos
frissítése;
pályázati lehetőségek figyelése, keresése;
részvétel az önkormányzat által benyújtandó pályázatok szakmai előkészítésében;
közreműködés a pályázati dokumentációk szakmai és pénzügyi fejezeteinek
összeállításába;
részvétel a támogatási szerződések megkötésének előkészítésében;
menedzsmentszintű részvétel az elnyert pályázatok megvalósításában
(lebonyolítás, kifizetési igénylések és időszakos beszámolók benyújtása,
előrehaladási jelentések készítése, ellenőrzéseken a pályázó képviselete);
a pályázatok lezárásakor a záró projekt-jelentés, záró-beszámoló elkészítésében
való részvétel;
a fenntartási időszakban a fenntartási jelentéseket elkészítése, a pályázati
dokumentáció adminisztratív utógondozása.

Pályázati feltételek:
- min. 2 éves releváns szakmai munkatapasztalat
- felsőfokú végzettség,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Előnyt jelent:
- angol nyelv középfokú ismerete,
- egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki, vagy egyetemi szintű közgazdasági, vagy
jogi szakképzettség,
- közigazgatási munkatapasztalat,
- Irányító Hatóságnál vagy Közreműködő Szervezetnél szerzett munkatapasztalat
- EMIR/FAIR, EU Participation Portal, ÖNEGEM, EBR42 rendszerek felhasználói
szintű ismerete.
A pályázat elbírálása során kompetencia vizsgálatot alkalmazunk az alábbi kompetenciák
tekintetében:
- pontosság, precizitás
- önállóság
- proaktivitás
- kommunikációs képesség szóban és írásban

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes
adattartalommal. Motivációs levél.
 Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az
igénylésről.
 Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázat elbírálásban
résztvevők megismerhetik.
 Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e az önéletrajz nyilvántartásba vételéhez, annak
érdekében, hogy a Hivatalban végzettségének megfelelő álláshely megüresedése
esetén az illetékes szervezeti egység vezetőjének tájékoztatás céljából átadjuk.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. március 6.
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv.
rendelkezésein túl a Képviselő-testület 30/2014. (XI.18.) rendelete és a Közszolgálati
Szabályzat rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának módja:
A jelentkezés benyújtható postai úton: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri
Hivatal Humánpolitikai Csoport részére, zárt borítékban 1590 Budapest Pf. 180 címre. A
borítékon kérjük feltüntetni: ,,pályázati referens pályázat”;
vagy
Személyesen: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest,
Pétervárad utca 2. - zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni: ,,pályázati referens
pályázat”;
vagy
Elektronikus formában: a www.zuglo.hu portálon a Karrier-rovat űrlapjának felhasználásával,
csatolva az önéletrajzot és a motivációs levelet.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laduverné Andrasek Rita
csoportvezető a 872-9278 telefonszámon ad.
Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű
köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

