"Harmónia" Integrált Szociális Intézmény - Kaskantyú
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
"Harmónia" Integrált Szociális Intézmény - Kaskantyú

Titkársági ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6211 Kaskantyú, III. körzet 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény napi működését elősegítő feladatok ellátása, a bejövő-kimenő levelezések elektronikus iktatása a Poszeidon iktatási
rendszerben, azok szortírozása, irattározás, adatszolgáltatások teljesítése, az adatszolgáltatások és egyéb kötelezettségek
határidőinek figyelemmel kísérése. Értekezletek jegyzőkönyveinek vezetése, egyéb adminisztratív jellegű feladatok ellátása,
valamint a munkáltatói jogkör gyakorlója által rábízott egyedi, vagy rendszeres feladatok végrehajtása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•

Középfokú képesítés,
Hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:
•

Kiváló szintű probléma megoldó képesség, önállóság, rugalmasság, szociális érzékenység,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

Önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló postai feladóvevény/egyéb bizonylat másolata. Iskolai
végzettséget igazoló bizonyítvány másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagéban foglalt személyes
adatainak a pályázati elbírálással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Éva nyújt, a +36 78/446-160/117 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a "Harmónia" Integrált Szociális Intézmény - Kaskantyú címére történő megküldésével
(6211 Kaskantyú, III. körzet 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
90302-A/66-46/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Titkársági ügyintéző.
•
Elektronikus úton dr. Nagy Éva részére a titkarsag@harmoniaotthon.hu E-mail címen keresztül
•
Személyesen: dr. Nagy Éva, Bács-Kiskun megye, 6211 Kaskantyú, III. körzet 1. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 10.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. augusztus 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda
részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza

Nyomtatás

