Egeraracsa Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Egeraracsa Község Önkormányzata
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér munkatárs
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8765 Egeraracsa, Ady Endre utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetése. Ifjúsági közösségi
programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása, folyamatok nyomon
követése, ifjúsági információs pont működtetése, fiatalok közösségi szerveződésének,
részvételének támogatása. Közművelődési programok szervezése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:





Középfokú képesítés,
Irodai szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Helyismeret, helyben, vagy a térségben lakás, illetve annak megoldása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:



Szakmai önéletrajz, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai
végzettséget igazoló okiratok másolata. Szakmai program. Nyilatkozat a
pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dancs László Polgármester nyújt, a
30/6224793 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Egeraracsa Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (8765 Egeraracsa, Kossuth Lajos utca 4. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3475/2016. ,
valamint a munkakör megnevezését: Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
munkatárs.
 Elektronikus úton Hegedüs Lóránt részére a dioskal@infrasat.hu E-mail címen
keresztül
 Személyesen: Hegedüs Lóránt, Zala megye, 8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.
földszint .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtási határidőben beadott pályázatokat a határidőt követően soros vagy rendkívüli
képviselő-testületi ülésen Egeraracsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.zalaapáti.hu; www.egeraracsa.hu; - 2016. szeptember 19.

