Pápa Város Jegyzője
pályázatot hirdet
környezetvédelmi ügyintéző
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan időre szóló kinevezés
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pápai Polgármesteri Hivatal
8500 Pápa, Fő u. 5.
A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
. környezetvédelem (zaj- és rezgésvédelem, levegőtisztaság-védelem, talaj- és
növényvédelem, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás)
. közhasznú zöldterületek, utcai sorfák fenntartása, hasznosítása,
. helyi jelentőségű természeti értékek megóvása,
. köztemetők ügyei,
. telepengedély- és bejelentés-köteles ipari tevékenység engedélyezése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, Pápa Város Önkormányzata
Képviselőtestületének a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról
szóló 21/2012. (X.25.) önkormányzati rendelete valamint a Pápai Polgármesteri
Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
. magyar állampolgárság,
. cselekvőképesség,
. büntetlen előélet,
. a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm.
rendelet 1. melléklet 26. pontjában meghatározott képesítés
. MS Office alkalmazások felhasználói szintű ismerete
. vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
Előnyt jelent:
. hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
. közigazgatásban szerzett tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
 kiváló kommunikációs készség,
 megbízhatóság,
 precíz, felelősségteljes munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 képzettséget tanúsító okirat(ok) másolata,
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,
 motivációs levél,
 nyilatkozat arról, hogy benyújtott pályázatát és a személyes adatait a pályázati
eljárásban résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 2.
A pályázat benyújtásával kapcsolatosan további információkat dr. Nagy Krisztina
jegyző nyújt, a 06-89/515-025-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Pápai Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (8500 Pápa, Fő utca 5.). Kérjük a borítékon a „Pályázat
környezetvédelmi ügyintéző munkakör betöltésére” megjelölést feltüntetni.
 Személyesen dr. Nagy Krisztina jegyző részére (8500 Pápa, Fő utca 5.) történő
átadással.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
a benyújtási határidő lejártát követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a
benyújtott, a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő pályázatokról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 4.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.papa.hu honlapon szerezhet.

