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Megtekintés

Budapest Főváros VII.kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros VII.kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala
Városgazdálkodási Iroda

környezetvédelmi referens
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Zöldfelület-fenntartás éves tervének összeállítása, teljesítés nyomon követése, egyéb
zöldfelület-fenntartási és -fejlesztési feladatok ellátása. Játszóterek üzemeltetése,
környezetvédelmi programban foglaltak végrehajtása, környezeti állapotértékelések
készítése. Fakivágási engedélykérelemmel, bejelentéssel kapcsolatos hatósági
eljárások lefolytatása, jegyzői hatáskörbe tartozó környezetvédelmi feladatok ellátása,
szakterülethez kapcsolódó igazgatási feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z)
Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.
Pályázati feltételek:
admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=487636
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Megtekintés

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Egyetem, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök
szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus,
földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett
szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési,
vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,
Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okmányok
másolata
87/2019.(IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagnak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.
(Városgazdálkodási Irodavezető) nyújt, a 462-3215 -os telefonszámon.

Nagy

Erika

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Rédecsi Orsolya részére a
redecsi.orsolya@erzsebetvaros.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.erzsebetvaros.hu - 2020. február 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erzsebetvaros.hu
honlapon szerezhet.

Nyomtatás
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