Ófehértó Község Önkormányzata
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény alapján
pályázatot hirdet
Ófehértó község közigazgatási területére
Mezőőr
munkakör betöltésére.
A munkaviszony időtartama:
határozott idejű, 2020. május 1. napjáig szóló munkaviszony, 3 hónapos próbaidővel
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4558 Ófehértó, Alkotmány u. 54., Ófehértó közigazgatási területe
A munkakörbe tartozó, illetve a munkaviszonnyal járó lényeges feladatok:
Ófehértó közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzése, valamint a termőföldeken lévő, illetve ahhoz
tartozó termények, felszerelések, eszközök, haszonállatok, építmények őrzése, védelme. Mezőőr feladatok
ellátása a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX.
törvény 23.§-ában; valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvények az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben foglaltak
szerint.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:









Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
8 Általános iskolai végzettség,
B kategóriás jogosítvány,
fegyvertartási engedély sörétes vadászlőfegyverre,
18. életév betöltése,
Az 1997. évi CLIX. törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott mezőőri és rendészeti
vizsga megléte, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanfolyam elvégzését és a vizsga
letételét vállalja,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:



Rendészeti vizsga,
Helyismeret Ófehértó közigazgatási területén,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:






30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
pályázó hozzájáruló nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásról,
részletes szakmai önéletrajz,
amennyiben a pályázó rendelkezik mezőőri gyakorlattal, akkor az annak meglétét igazoló
okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 29.
A pályázatok benyújtásának módja:




Postai úton, a pályázatnak az Ófehértói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével
(4558 Ófehértó, Alkotmány u. 54.). Kérjük a borítékon feltüntetni a következőt: „Pályázat
mezőőri munkakörre”
Elektronikus úton Simon József polgármester részére az ofeherto.hivatal@gmail.com e-mail
címen keresztül.
Személyesen: Simon József polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4558 Ófehértó,
Alkotmány u. 54. hétfői napokon 800-1200 óra között.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatok közül a pályázati anyagok áttekintésének tapasztalatai
alapján a polgármester hozza meg a döntést.
A pályázat kiírója fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
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A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ofeherto.hu honlapon szerezhet.

