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Tel. 024-636- 101
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A nreghirdetds d6tuma: 2019.09.06.
Jelentkezdsi hat6rido: 2019.09.23.

Az autonom tartorn6nyokban ds helyi 6nl<orm6nyzatol<ban all<almazottal<r6l s2616
torveny 4.,94. ds 102. szakasza(az,SZK Hivatalos Kdzlonydnel<2112016, I1312017 ds 95i2018
sz6na), az auton6m tartorn6nyol< ds lielyi onl<ornr6nyzatol< szabad munl<alcoreinel< betciltdsere
kozzetett belso ds nyilv6nos pdlylzatok lebonyolitds6r6l sz6[6 kormdnyrendelet 11., 12. ds ]3.
szal<aszai (az SZK I{ivatalos Kozldnydnel< 2016. november 30-ai 95. sz6ma) ds a Szabadka
V6ros Kozigazgatf+si Hivatal616l sz6l6 rendelet (egysdges szerkezetbe foglalt szoveg) 35.
szakasza (Szabadka V6ros Hivatalos Lapjdnak l8/17 ds 30lll szdma) alapjdn alcozigazgatdsi
hivatal vezetoje kozzeteszi az al|bbi
PALY AZATOT I]GYINTE?6J MUNKAKOROK BEToLTESERE SZABADKA VARoS
KOZIG AZGATASI HIVATALABAN
I. A hat6srigi szerv, amelyben a munkakiirt be kell tiilteni:
Szabadka V6ros Kdzigazgat6si Hivatala, Szabadlca, Szabads6g

tdr l.

II. A betiiltendri munkakiiriik:
Szervezeti egys69

FELUGYET6SncT TITKARSAG
Xl0l0l3 munl<al<or: beadv6nyolcat 6tvevo.junior tan6csad6i szakmai cimmel,

1 rnunl<av6llal6

Munkakdri leir6s:
Atveszi ds nyilv6ntaft6stv,ezet a polg6rok beadv6nyair6l. Elj6r abeadvilnyok 6s folyamodv6nyok
tigydben, drtesfti azol< benyirjt6it a megtett ldpdsekrol, ds thjekoztatja az iigyfelel<et.
Informiici6csere a titk6rsqgon beliil. Napi jelentdsel<et keszit a polg6rokt6l atvett ds realizttlt
beadv6nyokr6l.
Feitdtelek:

irodai tigyvitel, kozgazdasttgi, ttltalfnos vagy
i

gazgat|si szakv i zs ga. S zdmito gepes
elvel< alapszintij ismerete.

i

sm eretel<.

Munl<atapasztalat: Legal6bb egy ev szal<mai munkatapaszLalat.
A l<iv6lasztds sor6n ellenorizzLil<:

1,

A

l<ozigazgatdsi szervek irodai Ligyviteldrol sz616 kormAnyrendelet ismeretdt
Hivatalos I(cizlonye 80192,4512016 es 9812016 szitma)

(az SZK

Szervezeti egys69
FEJTESZTESI ES BERUHAZASI TITKARSAG
Xll4l0l2 munl<al<or: beruh6z6kl<al l<apcsolatot tart6 tigyintdzo- projekt menedzser, tan6csad6i
szakmai cimrnel, I rnunl<avdllal6
Murrkal<ori lefr'6s:
Cazdas6gfejlesztds terdn tevdl<enyl<edo hazai es nenzetl<ozi szervezetekket, illetdl<es l<ozt6rsa6gi,

tarlom6nyi

ds

lccizsdgi szerveldce[, intdzmdnyel<ke[, ligynoksdgel<kel,

beruh6z6l<l<al,

v6llall<oz6klcal, illetve lccjzv6llalatokl<al val6 egyiittrnfikddds megszervezdse ds megval6sit6sa
(telefonon, emailerr kereszttili ds szem6lyes l<ommunik6ci6; inform6ci6 tov6bbit6sa; l<drdoivel<
l<itoltdse). Olyan potenci6lis kiilfcjldi eshazai beruh6z6kkal l<apcsolatos kutat6s ds azol< nyomon
l<ovetdse, illetve veliil< val6 l<apcsolattart6s, alcil< beruhdzni szdndekoznal< Szabadl<6n
(kornmunil<6ci6 telefonon, emailen ds szemdlyesen), Szabadl<a V6ros potenci6lis ds megldvo
eroforr6sainal< elemzdse a potenci6lis beruh6z6k igdnyeivel osszhangban (l<Lilonbdzo forr6sol<b6l
szdrnaz6 statisztikai adatol< kdvetdse, begyuijtdse ds feldolgoz6sa). Rdszt yesza V6ros gazdasdgi
stratdgi6ja rnegval6sft6s6nak lel<ovetdsdben, illetve beruh6z6si ds fejlesztdsi projektek
tervezdsdben ds fejlesztdsdben (rdsztvdtel a projekt-teamek rnunk6j6ban). Hazai ds l<Ulfdldi
alapok t6rnogat6si pfiytnatainak es programjainak lekcivetese, p\lyhzati anyagok e16l<eszftdse,
elnyert beruh6z6si ds fejlesztdsi pttlyhzatol< rnegval6sft6s6nal< a lekovetdse (kiirt piiyftzatol< es
azol< eredmdnyeinek lel<ovetdse az interneten ds a nyomtatott sajt6ban; az erdel<elt felek
t61el<oztat6sa a p6lyLzatrol ds egydb). Marketing 6s rel<l6manyagol< elol<dszitdsdnel<
megszervezdse, Szabadka v6ros l(tilfdtdi beruh6z6l< sz|mdra .ielentos potenci6lj6nal<
ndpszerLisftdse ds tdjelcoztato jellegir anyagok el6l<dszitdse (egyUttmril<odds a V6ros m6s
titk6rsagaival ds szolg|latatval; egyLittrntil<6dds a l<6zv6llalatol<lcal ds l<ommun6lis
l<ozv6llalatolcl<al; egytittniLikddes lel<l6rntevdkerrysdget folytat6 cdgel<l<el; egytittrnLil<cidds a
mddia l<dpviseloivel ds egyeb).A beruhdz6sok ds a fe.jlodds szempontj6b6l jelentos tizleti
inform6ci6l< adatb|zis6nak l<idolgozdstban val6 rdszvdtel (kiilonblzo forrttsolcb6l szdrmaz6
statisztilcai adatok begytijtese ds feldolgozdsa egyittmtil<odds a V6ros m6s titl<6rs6gaival ds
szo196lataival; egyiittmrikodds al<6zvt+llalatoldcal ds l<ommun6lis kcjzv6llalatokkal). Az drdelcelt
beruh6z6k ds v6llalkozok t6jekoztatilsa ds t6rnogat6sa a villlalatalapit6s ds beruh6z6s terdn
(szemdlyes, telefonon l<ereszti..il tortdno vagy elelctronikus komrnunik6ci6 a v6llalatol<kal ds
v6llalkoz6kl<al, egyiittmfikodds a Cdgnyilvfntarto i.igyndksdggel ds m6s intezmenyel<kel). A
beruhtvfts ds fejlesztds terdn hatdl<ony ds silceres aktivit6sok foganatosftdstlal kapcsolatos
javaslattdtel ds vdlerndnynyilv6nit6s. Jelentdsl<dszitds a beruhdzils ds feilesztds terdn
me gval6s itott m u nl<61<r61, feladatokr6l ds proj ektel<ro1,
Feltdtelel<:

Szalcmai kdpesitds:Fels6fol<f vegzettseg, amit legalftbb 240 l<reditpontot dro BA vagy Bsc
MA vagy MSc mesterkdpzdsen vagy szakirtnyu szal<kdpesftdsen szerzett, illetve
legal6bb ndgy dves egyetemi kdpzdsen szerzelt szal<mai vagy szakositott l<dpesitds : miiszakitechnol6giai, i I letve t6rsadahni-hum6n tudorn6nyok terii I etdn.
Tov6bbi ismeretel</szal<vizsgitl<: Teljesftett |llamigazgatdsi szal<vizsga, Sz6nrft6gdpes ismeretel<.
B kateg6ri6s j6rmiivezetoi jogositv6ny.Szabadka v6ros terliletdn haszn6latos hivatalos nyelvel<
kozdpszintLi isnrerete, Angol nyelv l<ozdpszintu ismerete.
M u nkatapa sztalat : Le gal 6b b h 6ro m dv s zalcm a i m un katap as ztal aL
A l<iv6laszt6s sor6n ellenorizziik:
1. A kozvetlen beruh6z6sol< feltdteleir6l ds aberuhlzdsok idevonzdsdrol sz6l6 korm6nvrendelet
ismeretdt - sz6belileg;
alapl<epzdsen,

2" Alcoztulajdonban ldvo 6llami telek piaci drtdken aluli elidegenitdsdrol illetve dijmentes bdrbe
ad6s6r6l, illetve az ingatlacsere rn6dj6161 6s azzal kapcsolatos elj6r6sr6l sz6l6 lcorrn6nyrendelet
ismeretdt - sz6belileg;
3. V6mszabad ovezetel<rol sz6l6 torvdny ismeretdt- sz6belileg ds
4, Alervezdsrol ds epitdsrol sz6lo torvdny isrneretdt - sz6belileg

III. A munkav6gz6s

helye:

Szabadka V6ros Kozigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g tdr

1.

IV. A jelentkez6seket az al6bbi cimen kell benyrijtani:
Szabadka V6ros Kozigazgat6si Hivatala, Szabadl<a, Szabads6g
h o gy me I y m un lcal<cir beto ltdsdre p6ly tnnal<.

tdr 1., a borftdkon

tiintessdl< fel,

V. A p6ly6zattal l<apcsolatos t6j6hoztat6ssal megbizott szem6ly:
Sanda Usorac, telelbn: 626-970

VI. A munkakiir betiilt6s6nek felt6telei:
hogy a jelolt szerb 6llampolg6r; nagykorf ; kor6bban nem szlint meg 6llami szervben, auton6m
tartonr6nyban vagy cinkorm6nyzatban betoltdtt munkaviszonya a munl<6b61 eredo
kotelezettsdgek srilyos megsdrtdse miatt, ds nem szijletett ellene jogeros 'ttelet legallbb hat
h6napny i bcjrtonbiintetds leto ltdsdre.

VII. A jelentkez6si hat6rid6:
a jelentlcezdsi

hat6rido 15 nap, amit a Szabadl<a V6ros 0nkorm6nyzatinak hivatalos honlapj6n
valo l<ozzetdtelt koveto napt6l kell sz6mitani.

VIII. A piiyhzatijelentkez6shez

az al6bbi bizonyit6kokat kell csatolni:

A p6ly6zati jelentl<ez6shez rnelldl<elt eletralz az eddigi munl<atapasztalat

felsorolSs6val; az
6llarnpolg6rs6gi bizonyitv6ny eredeti pdtd6nya vagy m6solata; a sziiletdsi anyal<onyvi l<ivonat
eredeti pdlddnya vagy m6solata; a szal<lcdpesitdst igazol6 ol<levdl hitelesitett mdsolata az
|llanigazgatini szal<vizsga teljesitdset igazolo ol<rn6ny eredeti pdld6nya vagy hitelesitett
m6solata; a szal<mai IapasztalatoL igazolo okrn6ny eredeti pdld6nya vagy hitelesftett nr6solata
(igazol6s, hattrozat vagy m6s okm6ny, amelybol l6tszik, hogy milyen munl<al<drben, milyen
szal<kdpesftdssel ds milyen id6tartamban szerezte a munkatapasztalaLol). A BelUgyminisztdrium
2019.09.06. ut6n kiadottigazollsa a btini"igyi nyilvhntarthsb6l sz6rmaz6 adatokr6l.
A bizonyit6 ol<iratol<at eredeti pdld6nyban vagy a kdzsdgndl, bir6s6gn6l vagy kdzjegyzonel
hitelesitett m6sol atban l<el I benyrijtani.
Az 6llampolg6ri bizonyitviny ds a szliletdsi anyakonyvi kivonat benyirjthat6 egyszeni
fenym6solatban is.

IX. A munkaviszony id6tartama:
A fent emlitett munkal<orokre a munkaviszony hat|rozatlan idore sz6l.
X. A kiv:ilaszt6s helye, napja 6s id6pontja:
Azol<ajeldltel<, alcik hat6ridon belLil nyrijtottal< be szab6lyos, drtheto ds teljes p6ly6zati anyagot,
arnelyhez csatolt6l< az osszes szUl<sdges bizonyitdkot, ds al<il< eleget tesznek a rneghirdetett
munkal<cjrokhoz szlil<sdges l<ovetelmdnyel<nel<, 2019.09.25-6tol vehetnek rdszt a l<iv6laszt6s
sor6n drtdkelt tud6sfelmdrdsen, rninek pontos idejdrol a pttlyhzati anyagban rnegadott
eldrh etosdgel<en (telefo nszatn, c irn) I eszn e l< drtes ftve.

XI
A l<dsve beny0jtott, szab|lytalan, drthetetlen vagy hi6nyos pily|zati anyagokat, vagy arnelyekhez
nem csatoltdk az osszes kdrt okrn6ny eredeti pelddnydt vagy a kdzsdgndl, bir6sirynitl vagy
l<ozj egy zondl h ite I es f tett m6s

A

nyilv6nos pLlydzatot

a

o

lat6t, el I esznek utas itva.

kdzigazgathsi hivatal vezetoje 6ltal kinevezet bizotts6g fogla

lebonyolitani.

E p\lyinat
h

Szabadka V6ros 0nkorm6ny zat6nak honlapj6n

jelenik meg, a

cimen ds Szabadka V6ros

Kozigazgat6si Hivatal6nak hirdetothbl|jin, a pitly|zat meghirdetdsdrol sz6l6 drtesitds ds a
ptiydzat internetes cime pedig az orczilg egesz teri.iletdn megjeleno Danas napilapban , valamint a
helyi Hrvatska rijed lapban ds a tartom6ny teriiletdn megjelento Magyar 5z6 napilapban lesz
kdzzdteve.

