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A kcizszolg6latokban dolgoz6k maxim6lis letszSma meghatfroz6s6nak m6dj616l sz6l6 tcirvdny
szakaszhnak 5. bekezddse ds 18. szakasza (az SZK Hivatalos Kozlonydnek 6812015 es 8112016
szttma), a belso pLlydzatoh6l s2616 korm6nyrendelet 3. szakasza (az SZK Hivatalos Kozlonyenek
l7116 sz6ma) es az 'jgyintezoi munkakcir bels6 p6ly6zat utj6n tcirtdno betdltdsdrol sz6l6 IV-13-l
l4-ll20l8 szitmuhathrozat alapjhn akozigazgatLisi hivatal vezetole meghirdeti a kovetkezo
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BELS6 PAL,Y AZATOT UGYINTEZ6I MUNKAKon SBToLTESERE SZABADKA VARoS
K6 ZIG AZGATASI HIVATALAnaN
I. A hat6sfgi szerv, amelyben a munkakiirt be kell tiilteni:
Szabadka V6ros Kozigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g tdr 1.

II. A bettiltend6 munkakiir:
Szervezeti egys6g:
Beruhdzdsi 6s Fejleszt6si Titkrirs69, Beruh6z6i Kapcsolatok szol96lata
Munkakiir: ){l4l0l2 A beruhlz6kkal kapcsolatot tart6 tigyintezo - projektmenedzser, tan6csad6i
szakmai cimmel

Munkakiiri leir6s:
Kapcsolatteremtds ds egytittmtikctdds hazai 6s

kiilfdldi szervezetekkel, illetdkes orsz6gos, tartom6nyi

ktizsdgi szervekkel, intezmdnyekkel, tigynoksdgekkel, beruhiiz6kkal, v6llalkoz6kkal

ds
ds

kozv6llalatokkal a gazdashgfejlesztds ter6n (telefonon, elektronikus posta ritj6n ds szemdlyesen
folytatott kommunik6ci6; inform6ci6k tov6bbit6sa; k6rdofvek kitolt6se). A Szabadk6n befektetni
szitndekozo, potenci6lishazai ds kiilftjldi beruh6z6k felkutat6sa ds drdekl6ddsiik figyelemmel kisdrdse,

kapcsolatfelvdtel (telefonon, elektronikus posta ftj6n ds szemdlyesen folytatott kommunik6ci6).
Szabadka v6ros megl6vo ds potenci6lis eroforr6sainak elemzdse a lehetsdges beruh6z6k igdnyeinek
megfeleloen (a kiilcinbcizo forr6sbol szdrmazo statisztikai adatok kcivetdse, begytijtdse 6s feldolgozisa),
A v6ros gazdasdgfejleszt6si strategi|ja megval6sulilsinak kovetdse 6s a beruhin6sokkal 6s
fejlesztdsekkel kapcsolatos projektek megtervez6sdben ds fejlesztds6ben val6 rdszvdtel (projektcsapatokban val6 rdszvdtel). A hazai 6s nemzetkozi penzalapok tital meghirdetett t6mogat6si
piiy|zatok 6s programok kdvetdse, a pfiyLzati anyagok kidolgozds6ban val6 rdszvdtel, valamint a
beruhinSsi 6s fejlesztdsi pillylzatokon t6mogat6st nyert projektek 6s programok megval6sul6s6nak
kovetdse (a meghirdetett pillydzatok ds azok eredmdnyeinek kdvet6se az Interneten ds a sajt6ban;
p6lyinatokkal kapcsolatos inform6ci6k tov6bb{tdsa az 6rdekelteknek, stb.). A marketing 6s prom6ci6s
anyagok elokdszitdsdben va16 reszvdtel, tflekoztato kampdnyok, prom6ci6k ds a v5ros izleti
koncepci6j6nak ds potenci6ljainak ismertet6sdre irSnyul6 bemutat6k megszervezese (az dnkormdnyzat
m6s titk6rsdgaival 6s szolg6lataival; a kdzvtilalatokkal ds kozmtiv6llalatokkal; marketing cdgekkel;
mddirlkkal folytatott egyi.ittmrik<idds). A beruh6z6sok ds fejlesztdsek szempontj6b6l jelentos iizleti
inform6ci6k adatbinis|nak ldtrehoz6s6ban val6 rdszvdtel (a kiilonbozo fon6sbol sz6rmaz6 statisztikai
adatok krivet6se, begytijt6se ds feldolgozisa; az dnkorm6nyzat m6s titktrshgaival 6s szolgtiataival; a
krjzvrillalatokkal ds kdzmtiv6llalatokkal folytatott egyiittmr.ikodds). Az drdekelt beruhfu6knak 6s
v6llalkoz6knak a beruhriz6sokkal ds cdgalapft6ssal kapcsolatos informrici6k 6s t6mogat6s nyrijt6sa (a
cdgekkel ds v6llalkoz6kkal folytatott szemdlyes, telefonos ds elektronikus fton tortdno kommunikrlci6;
a cdgbejegyzo iigynoks6ggel ds m6s intdzmdnyekkel folytatott egytittmrikod6s). A beruh6z6sok 6s
fejleszt6sek hatdkony ds sikeres fejlodds6t szol9616 intdzkeddsek felterjesztdse ds azok vdlemdnyezdse.
Besz6mol6k kdszitdse a beruhdz6sokkal ds fejlesztdsekkel kapcsolatos teendok ds feladatok
elvdgzdsdr6l, a proj ektek megval6s itdsdr6l.
Felt6telek:

Szakmai k6pesit6s: Felsofokf vdgzettsdg, amit legal6bb 240 keditpontot ero BA vagy Bsc
alapkdpzdsen, MA vagy MSc mesterkdpz6sen vagy szakir6nyri szakkdpesitdsen szerzett, illetve
legal6bb ndgy dves egyetemi kdpzdsen szerzett szakmai vagy szakositott kdpesitds - a mtiszaki,
technol6giai vagy hum6n tudom6nyok terdn.

TovAbbi ismeretek/szakvizsgdk: Teljesitett szakvizsga. J6rtass6g a ,,PRAG" ds a ,,FIDIC"
szerzodeses rendszerben. Szfimftogepes ismeretek. "B" kateg6ri6s jlrmivezet6i jogositv6ny.
Az <jnkormdnyzat terliletdn hivatalos hasznitlatban ldv6 kisebbsdgi nyelvek kcizdpfokri ismerete. Az
angol nyelv kozdpfokri ismerete.

Mu n katap asztalat :
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A kiv6laszt6s sor6n ellen6rizziik:

l. A kdzvetlen beruh6zok vonz6s6nak feltdteleir6l ds m6djrir6l sz6l6 korm6nyrendelet ismerete -

sz6beli felmdrdssel;

2. Akdztulajdonri dpftdsi telkek piaci 6ron aluli drtdkesftdsdnek vagy bdrbeaddsdnak illetve bdrmentes
6truhi.zdsdnak, tov6bb6 az ingatlancserdnek a feltdteleirol, m6dj616l ds elj6r6s6r6l sz6l6
korm6nyrendelet ismerete - sz6beli felmerdssel;
3. Avitmszabad teri.iletekrol sz6l6 t6rv6ny ismerete - sz6beli felmdrdssel;
4. Atervezesrol ds dpitesrol sz6l6 torvdny ismerete - sz6beli felmdrdssel 6s
5. A Szabadka V6ros Onkorm6nyzata teriiletdn hivatalos haszniiatban ldvo kisebbsdei nyelvek
ismerete - sz6beli felmdrdssel

III. A munkav6gz6s helye:

Szabadka

Vfros Kozigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabadsdg tdr

1.

IV. A bels6 pflyrizatra l5 napig lehet jelentkezni: 2018.03.31-61612018.04.16-6ig.
V. A bels6 pflyinattal kapcsolatos tfj6koztatrlssal megbfzott szem6ly: Sanda Usorac, telefon: 626970

VI. A bels6 pdly6zatra a pd,lyilzati anyagot a kiivetkez6 cimre kell benyrijtani:
Szabadka VSros Kozigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6gter 1., a borftdkon
,,A belso ptiy6zatra", 6s feltiintetni, a munkakor k6dj6t ds elnevez6sdt.

VII. A meghirdet6s ddtuma:

kdrjiik ritirni, hogy:

2018.03.30.

VIII. A bels6 pfly6zati anyaghoz

az al6bbi bizonyit6kokat kell csatolni:
A szakkdpesftdst igazol6 oklev6l hitelesitett m6solata; az illamigazgatdsi szakvizsga teljesitdsdt igazol5
okm6ny eredeti peldfinya vagy hitelesitett m6solata, a szakmai tapasztalatot igazolo okm6ny eredeti
pdld6nya vagy hitelesitett m6solata (igazolis, hathrozat vagy mris okm6ny, amelybol l6tszik, hogy
milyen munkaktirben, milyen szakkdpesitdssel ds milyen idotartamban szerczte a munkatapasztalatot);
a munkaktiri beoszt6sr6l sz6l6 hatitrozat eredeti pelddnya vagy hitelesitett m6solata,vagy az arrol szolo
hatfirozat, hogy a hivatalnoknak nincs beoszt6sa.

IX.

A jeliilt k6pesit6s6nek 6s tudfsrinak felm6r6se a kiv6lasztfs sor6n:

Azok a jeloltek, akik hat6ridon belUl nyfjtottak be szabllyos, ertheto ds teljes pillylzati anyagot,
amelyhez csatolt6k az cisszes sziiksdges bizonyitdkot, ds akik eleget tesznek a meghirdetett
munkakor<ikhoz sztiksdges kdvetelmdnyeknek, 20181.04.18-{it6l kezd6doen vehetnek reszt a
tuddsfelmdrdseken a Szabadka Vdros Kozigazgat5si Hivatal6nak helyis6geiben a Szabads6g tdr l.
szttm alatt, minek pontos idejdrol aptiyhzati anyagban megadott eldrhetos6geken (telefonsz6m, e-mail
cim) lesznek 6rtesftve.

X. A bels6 pfllyhzaton val6 r6szv6teli jog:
A belso p|lydzaton csak az cinkorm6nyzati

szervekben, kozszolg6latokban, kdzvilllalatokban ds azok
nyilvilntartdsba bejelenteni koteles gazdasdgi
t6rsas6gokn6l ds m6s szervezeteknel hatfirozatlan idejti munkaszerzoddssel alkalmazott munkav6llal6k,
illetve azok a dolgoz6k vehetnek rdszt, kiknek bdrdt az onkorm6nyzati kciltsdgvetdsbol fizetik,

Iettnyv|llalataiban,

a dolgozoikat az onkorm6nyzati

Megjegyz6s:
A kdsve benyrijtott, szabillytalan, drthetetlen vagy hi6nyos pfiylzati anyagokat, vagy amelyekhez nem
csatolt6k az osszes kdrt okm6ny eredeti peld6ny6t vagy a kozs6gndl, bir6s6gn6l vagy kozje gyzonel
hitelesitett m6solat6t" el lesznek utasitva.
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