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Balassagyarmat Város Önkormányzata

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

pályázatot hirdet

Balassagyarmat Város Önkormányzata 
 

mezőőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.

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

Balassagyarmat város 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, közreműködés az
önkormányzati vagyon tekintetében a vagyonvédelmi feladatok ellátásában. A mezőőr
feladatait, illetve tevékenység folytatásának feltételeit a 1997. évi CLIX. törvény,
29/1998. (IV.30.) FM rendelet alapján látja el.

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,
•         cselekvőképesség
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•         büntetlen előélet
•         magyar állampolgárság
•         a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

szóló 1997. évi CLIX. törvény 22.§ (1) bekezdésben meghatározott mezőőri és
rendészeti vizsga megléte, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanfolyam
elvégzését és a vizsga letételét vállalja

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•         vezetői engedély másolata
•         iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
•         nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez

való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Varga Andrea jegyző nyújt, a
0635/505-925 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmat Város Önkormányzata címére

történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: ÖHI/2890/2020 , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.

•         Személyesen: Erdélyi Edina, Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem út 12. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A feltételeknek megfelelő jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. A
pályázatokat Balassagyarmat Város Polgármestere és Jegyzője bírálja el majd a
Polgármester nevezi ki a mezőőrt. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a
Polgármester érvénytelennek nyilvánítja és az értékelést mellőzi. A pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánításának jogát a Polgármester fenntartja

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Balassagyarmat város honlapja - 2020. december 28.
•         Balassagyarmat Városi TV képújsága - 2020. december 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balassagyarmat.hu
honlapon szerezhet.
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Nyomtatás


