Őcsény Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
IKSZT

IKSZT programszervező
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 30 órás
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7143 Őcsény, Perczel utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Ifjúsági közösségi programok szervezése. Ifjúságfejlesztési folyamatok generálása
és folyamatok nyomonkövetése. Ifjúsági információs pont működtetése.
Közművelődési programok szervezése. Lakosság és a vállalkozások információhoz
való hozzájutásának elősegítése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:






Középiskola/gimnázium,
pályakezdő - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Magyar állampolgárság,
Büntetlen előélet,



Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Jártasság közösségfejlesztő programokban, ezek koordinálásában,,
 Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű
nyelvtudás,
 Német nyelvből alapfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, alap szintű
nyelvtudás,
 Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,
 Gyakorlott szintű e tanácsadói képesítés, ha nincs meg kell szereznie,
 Gyakorlott szintű számitástechnikai ismeretek,
 ECDL
 Őcsény településen lakóhellyel rendelkezik.
Előnyt jelentő kompetenciák:




Jó szintű kommunikációs készség,
Kiváló szintű Kreativítás,
Kiváló szintű Munkabíró képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:







Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítések meglétét igazoló
okmányok hitelesített másolata,
Rövid önéletrajz,
Egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
A munkakör betöltéséről szóló helyzetelemzés,
Nyilatkozatot arról, hogy a képviselő-testület és a szakbizottság nyílt,
vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázatot,
A pályázatot két példányban kell benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Őcsény Község Önkormányzata címére
történő megküldésével (7143 Őcsény, Fő utca 35. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: sz1/152011 , valamint a munkakör megnevezését: IKSZT programszervező.
vagy
 Személyesen: , Tolna megye, 7143 Őcsény, Fő utca 35. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatoknak 2011. március 30.-án 16 óráig kell beérkeznie. Őcsény Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 30.-i ülésén dönt. A
szakbizottság 2011. március 30.-án 17 órakor tartandó ülésén a pályázatokat
véleményezi.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Őcsény község honlapja - 2011. március 13.

