Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal
pályázatot hirdet
titkárnő
munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati ügykezelői jogviszony 6 hónapos próbaidő kikötésével
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
⦁

az osztály telefonos elérhetőségének biztosítása, telefonos kapcsolattartás az
ügyfelekkel

⦁

Takarnet napló vezetése

⦁

Szükség szerint a postázási- illetve iktatási feladatok ellátása

⦁

jelenléti és szabadságos nyilvántartások kezelése, jelentése

⦁

kapcsolattartás más szervezeti egységekkel

⦁

irodaszer rendelések lebonyolítása

⦁

vezetők programkövetése / -szervezése / -nyilvántartása

⦁

Az ügyiratok gépelése, hitelesítése.

Illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a Képviselő-testület 30/2014.
(XI.18.) rendelete, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók
Pályázati feltételek:
• Középiskolai végzettség,
• Magyar állampolgárság,
• Büntetlen előélet,
• Cselekvőképesség,
• Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
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⦁

iktató program ismerete

⦁

ügyfélkapuval használható programok ismerete

⦁

közigazgatási ismeret

⦁

építéshatósági ismeret

⦁

ÉTDR rendszer ismerete

⦁

Office programok készség szintű használata

⦁

gépírás tudás

Személyes kompetenciák
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

Monotonitástűrő képesség
Felelősségtudat
Önállóság
Megbízhatóság
Együttműködési készség

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 31.
Illetmény és juttatások:
A Kttv. rendelkezésein túl a juttatásokra, valamint az illetmény megállapítására a Kttv.
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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: titkárnő
vagy
Személyesen: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest,
Pétervárad utca 2. - zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni: titkárnő
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 Jónás Zoltán osztályvezető nyújt a +
36-1-872-9149 telefonszámon.
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.
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