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Lepsény Nagyközségi Önkormányzat

                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat 
 

mezőőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                      
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8132 Lepsény, Fő utca 74.

Fejér megye, 8132 Lepsény, A település teljes közigazgatási területe. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Lepsény nagyközség közigazgatási területén a termőföldek őrzése, a termőföldön lévő,
illetve az ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök,
haszonállatok, mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelme, illegális
hulladékok lerakásának megelőzése, zártkertek őrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,
•         B kategóriás jogosítvány,
•         Magyar állampolgárság.
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•         Büntetlen előélet.
•         Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         mezőgazdasági, vadász-vadgazda, vagyonőr,
•         Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat. - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
•         Kutyavezető-vagyonőr képesítés vagy kutyavezetői szakképesítés.
•         Kiképzett kutya megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz.
•         Végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata.
•         A pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és a
pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez.

•         A pályázó nyilatkozata a 3 hónap próbaidő vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tóth Andrea jegyző nyújt, a
+36203160029 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Lepsény Nagyközségi Önkormányzat címére

történő megküldésével (8132 Lepsény, Fő utca 74. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: L/391/2019. ,
valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.

•         Elektronikus úton Salamon Béla polgármester részére a onkpmh@lepseny.hu
E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.lepseny.hu - 2019. március 5.

 

Nyomtatás


