Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján
pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatal Szervezési Igazgatóságának
Informatikai Osztályára
informatikus
munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Ellátandó feladatok: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala számítástechnikai
rendszerének üzemeltetése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ellátja a Polgármesteri Hivatal informatikai hálózatának, valamint számítástechnikai
eszközöknek az üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.
Gondoskodik a
hardverhibák kijavításáról, kijavíttatásáról, közreműködik a
szoftverüzemeltetés során fellépő hibák elhárításában. Ellátja a közgyűlési, bizottsági,
nemzetiségi önkormányzati és társulási anyagoknak (meghívó, előterjesztés, jegyzőkönyv) az
önkormányzat honlapjára történő feltöltését. A közgyűlések üléseinek informatikai
támogatásával (szavazógép kezelése, konvertálás, archiválás) kapcsolatos feladatok ellátása,
valamint a konferencia termi rendezvények informatikai hátterének biztosításával
(hangrendszer üzemeltetés) kapcsolatos feladatok ellátása. Gondoskodik az önkormányzati
rendeleteknek az önkormányzat honlapján, valamint a Nemzeti Jogszabálytár felületén
történő közzétételéről Szálka Község Önkormányzata vonatkozásában is. Vezeti az
önkormányzati rendeletek, határozatok és szabályzatok belső hálózati nyilvántartását.
Jogállás, munkabér és juttatások: A jogállásra, a munkabér megállapítására és a juttatásokra
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal belső
szabályzatainak rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
-

magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet,

-

középfokú végzettség

A pályázati elbírálásnál előnyt jelent:
-

Informatikus, rendszergazda munkakör – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Gyakorlott szintű Hálózatismeret,
Gyakorlott szintű Hardverismeret,
Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,
Gyakorlott szintű Rendszergazdai ismeretek,

Próbaidő: három hónap
A pályázathoz kötelezően csatolandó iratok:
-

-

Személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató fényképes önéletrajz
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkéréséről
szóló postai bizonylat);
A pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló
okiratok fénymásolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. október 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Károly osztályvezető nyújt a
74/504-139 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a munkakör megnevezését: informatikus
• Személyesen, zárt borítékban: dr. Molnár Kata jegyző nevére, Tolna megye, 7100
Szekszárd, Béla király tér 8.
A pályázat elbírálásának rendje:
A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
www.szekszard.hu
•
Szekszárdi Vasárnap

