Csongrád Megyei Kormányhivatal
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Hatósági Főosztály
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Osztályára
nyugdíjbiztosítási és adategyeztetési szakügyintéző
álláshely betöltésére az alábbi pályázatot hirdeti meg:
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, 2021. június 29-ig tartó
kormányzati szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
Munkavégzés helye: 6800 Hódmezővásárhely, Kálvin János tér 4.
a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló
39/2016. (XII.30) MVM utasítás alapján a munkakör betöltője által ellátandó
feladatkör:
-

55. §. nyugdíjbiztosítási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
nyugdíjigények elbírálása
adategyeztetési eljárás lefolytatása
ügyfélszolgálati feladatok ellátása

Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

magyar állampolgárság;
szakirányú, felsőoktatásban szerzett szakképzettség, vagy egyéb felsőfokú végzettség
és szakirányú középfokú végzettség
cselekvőképesség;
büntetlen előélet;
vagyonnyilatkozat tétel vállalása.

Előnyt jelent:
•
•

nyugdíjbiztosítási területen szerzett szakmai gyakorlat,
közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
• precíz, önálló munkavégzés, és terhelhetőség,

• empatikus, ügyfélközpontú személyiség,
• csapatmunkában való jártasság,
Illetmény és juttatások:
•

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szabályai szerint.

Pályázathoz csatolandó:
•
•
•
•

a 45/2012. (III.20.) Korm. Rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai
önéletrajz, iskolai végzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata;
nyilatkozat, amely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt
személyes adatok kezeléséhez az eljárással összefüggésben a pályázó hozzájárul;
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz
kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás);
nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul pályázati anyaga megőrzéséhez.

A pályázatok benyújtásának módja:
• elektronikus úton Mihalicskáné Tartóczky Szilvia humánpolitikai referens részére,
tartoczky.szilvia@csongrad.gov.hu e-mail címre a munkakör megnevezésének
feltüntetése (nyugdíjbiztosítási és adategyeztetési szakügyintéző ) mellett.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet:
Lévai Balázs tel.: 06-70-436-1516 osztályvezető

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.
Az állás betölthető legkorábban: 2019. szeptember 2.

Pályázatok elbírálásának módja:
A benyújtott pályázati anyagok alapján kiválasztott jelölteket 3 tagú szakmai bizottság
személyesen meghallgatja, ezt követően dönt a nyertes pályázó személyéről. A pályázat
eredményéről a döntéstől számított 3 napon belül a pályázók értesítést kapnak.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
• Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság állásportálján
(www.kozigallas.gov.hu)
• Csongrád Megyei Kormányhivatal honlapján: www.csmkh.hu.

