Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Intézmények Gazdasági Hivatala
Igazgató (magasabb vezetı)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:
határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidı
A vezetıi megbízás idıtartama:
A vezetıi megbízás határozott idıre, 2010.09.01 - 2015.08.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Országgyőlés tér 4.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
Vezeti az Intézmények Gazdasági Hivatalát, felelıs a mőködéséért és a gazdálkodásáért.
Tervezi, szervezi, irányítja és ellenırzi a gazdasági hivatal szakmai és gazdasági
mőködésének valamennyi területét. Felelıs a gazdasági hivatal pénzügyi tevékenységéért, a
pénzügyi fegyelem megtartásáért.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:





Fıiskola, pénzügyi-számviteli szakirányú felsıfokú iskolai végzettség,
költségvetési pénzügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
magyar állampolgárság,
büntetlen elıélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:







részletes szakmai önéletrajz,
végzettséget igazoló okirat hiteles másolata
érvényes erkölcsi bizonyítvány
a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul
a pályázó nyilatkozata arról, hogy az állásfoglalást igénylı személyi ügy
tárgyalásakor a nyilvános üléshez hozzájárul.

A beosztás betölthetıségének idıpontja:
A beosztás legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthetı be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 4.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete
címére történı megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: I/3-67/2010,
valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatokat Tata Város Önkormányzati Képviselı-testülete bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.tata.hu - 2010. április 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatokat kérjük Tata Város Képviselı-testület Hivatalának személyügyi referense
címére megküldeni.

