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Az auton6m tartom6nyokban ds helyi cinkormSnyzatokban alkalmazottakr6l sz6l6
tdrv6ny 4.t94.6s 102. szakasza(azSZKHivatalos Kozlciny6nek2l/2016, 113/2017 es95l20l8
sz,), az auton6m tartom6nyok 6s helyi <inkormilnyzatok szabad munkakcjreinek betdltdsdre
kdzzetett bels6 es nyilvdnos p|lydzatok lebonyolitris6r6l sz6l6 korm6nyrendelet IL, 12.6s 13.
szakasza (az SZK Hivatalos Kdzlcinydnek 2016. november 30-ai 95 sz6ma),, ds a Szabadka
V6ros Kozigazgatdsi Hivatal6r6l sz6l6 rendelet (egysdges szerkezetbe foglalt sz6veg) 35.
szakasza (Szabadka V6ros Hivatalos Lapjhnak l8ll7,30lI7 6s 5120 sz6ma) alaplfun a
k6 zigazgaths i hivatal v ezet6j e kdzzdteszi az alhbbi

P ALY AZ ATOT UGYINTEZ6I MUNKAKon nnToLTESERE SZABADKA vARo S
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I; A hat6sdgi szerv, amelyben a munkaktirt be kell tiilteni:
Szabadka Viiros Kdzigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g t6r l.
Szervezeti egys6g:
AIta l6n os Klzigazgatfs i -6s Kiiztis Ugyek T itk6 rs6 ga
MUNKAKt'T:IIII2IAI4:A MEDIAKOZPONT FELADATKOTT ELLATO UCYTNTEZ6
tan6csad6 szakmai cimmel. I munkav6llal6
a) Teend6k 6s munkafeladatok:

6s szakmai feladatait: megszervezi a mediakijzpont miikdddsdt a
elnokdnek, a vdrosi tan6cs tagjainak ds a m6diakdzpontot haszn6l6 m6s
in|lja a sajt6val val6 kapcsolafiart6st a kozigazgitfusi hivatalnak azon

tevdkenysdgeivel kapcsolatban, melyek a mddiakozpontban keri.ilnek bemutai6sra, megszervezi a
mddiakdzpont keretdben megtartott sajt6tdjdkoztat6kat,kerekasztal beszdlget6seket ds prezent6ci6kat, stb.
Feltigyeleti ds ellenorzo tevdkenysdget folytat: figyelemmel kisdri az aktuilis hireket.
Egydb operativ ds szakmai teend6ket is ell6t: iogadja az i.igyfeleket ds a hiv6sokat, ilrnezi a bedrkezo
postai kiildemdnyeket 6s a mddiakozpont helyis6gelnei kiad6iSval kapcsolatos kdrelmeket.
b) Kiildnleges felt6telek:
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S zakm ai kdpesitds ; Fels 6fokir y 6: gzeltsdg,' anit le ga

kisebbsdgi nyelvek kdzdpfokir i smerete.
sztalat.

sz6beli felmdrdssel
eretdt -lsz6beli felmdr6ssel,

III. A munkav6gz6s helye: '

Szabadka V6ros Kozigazgatrisi Hivatala, Szabadka, Szabads6g tdr 1.
IV. A jelentkez6seket az alibbi cimen kell benyrijtani:
Szabadka V6ros Kdzigazgat6si Hivatala, Szabadka, Szabads6g tdr 1., a borftdkon tiintessdk fel,
hogy mely munkakor betdltds6re p6ly6znak.
V. A pSlyf zattal kapcsolatos tdj6koztatSssal megbizott szem6ly:

Sanda psorac, telefon: 626-970
VI. A munkakiir betiiltds6nek felt6telei:
hogy a jeldlt szerb 6llampolg6r; nagykorri; kor6bban nem sziint meg 6llami szervben, auton6m
taftom6nyban vagy onkorm6nyzatban betoltott munkaviszonya a munk6b6l ered6
kotelezetts6gek srilyos megsdrtdse miatt, ds nem sziiletett ellene joger6s itdlet legal dbb hat
h6napnyi boftdnbiintet6s letdltdsdre.
VII. A jelentkez6si hatdrid6:
a jelentkezdsi hat6rido 15 nap, amit a Szabadka V6ros Onkorm6nyzatdnakhivatalos honlapj6n
v alo kdzzetdtelt kcivet6 napt6 I kell sz6mitani.
VIII. A pillyhzatijelentkez6shez az al6bbi bizonyit6kokat kell csatolni:
A pLlytnati jelentkezdshez melldkelt eletrajz az eddigi munkatapasztalat felsorolds6v al; az
6llampolg6rsrigi bizonyitvdny eredeti p6ld6nya vagy m6solata; a sziiletdsi anyakonyvi kivonat
eredeti peldhnya vagy miisolata; a szakkdpesitdst igazol6 oklevdl hitelesftett mir,olata; az
filamigazgatdsi szakvizsga teljesit6sdt igazol6 okm6ny eredeti pdldSnya vagy hitelesitett
m6solata; a szakmai tapasztalatot igazolo okm6ny eredeti peld6nya vagy hitelesitett miisolata
(igazol6s, hatilrozat vagy m6s okmdny, amelyb6l l6tszik, hogy milyen munkakorben, milyen
szakkdpesitdssel 6s milyen id6tartamban szerezte a munkatapasztalatot). A Beliigyminiszt6rium
2020.08,28. utrin kiadottigazolSsaa btiniigyi nyilv6ntart6sb6lsz6rm azo ad,atokrol.
A bizonyit6 okiratokat eredeti pdld6nyban vagy a kdzs6gnel, bir6s6gn6l vagy kcizjegyzonel
hitelesitett m5solatban kell benyrijtani.
Az 6llampolg6ri bizonyitvfiny ds a sziiletdsi anyakdnyvi kivonat benyrijthat6 egyszeni
fdnym6solatban is.
IX. A munkaviszony id6tartama:
A fent ernlitett munkakdrdkre a munkaviszony hat|rozatlan id6re sz6l.
X. A kivflasztds helye, napja 6s id6pontja:
Azok ajeloltek, akik hatdrid.on beli.il nyrijtottak be szab6lyos,6rthet6 ds teljes pillyftzatianyagot,
amelyhez csatolt6k az cisszes sztiksdges bizonyit6kot, 6s akik eleget tesznek a meghirdelett
munkakcirdkhrjz szi.iks6ges ktivetelm6nyeknek, 2020.09.16-6t61 vehetnek tdszt a kiv6laszt6s
sor6n drtdkelt .tud6sfelm6r6sen, minel ponio, idej6r6l a ptiydzati anyagban megadott
eldrheto sdgeken (telefo nszdm, cim) lesznek drtesitve.
XI.
A kdsve benyrijtott, szab|lytalan, drthetetlen vagy hi6nyos pillyhzati anyagokat,vagy amelyekhez
nem csatoltitk az dsszes kdrt okm6ny eredeti plldhnyht vagy a kozs6gndl, bii6s6gn6i vagy
kozjegy zondl hitelesitett m6solat6t, el lesznek utasftva.



A. nvillfnos. p|lydzat' a .kdzigpzgatfsi hivatal' vezetoje, 6net kinevezet bizonsdg fogja
lebonyolitani.

kdzzdtdva,
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og6sz Msc.


