Nyékládházi Polgármesteri Hivatal
álláspályázatot hirdet
Nyékládházi Polgármesteri Hivatal
mezőőr
munkakör betöltésére.
A munkaviszony időtartama:
Határozatlan idejű munkaviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Rész munkaidő napi 4 óra
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3433 Nyékládháza, Vasút utca 16.
Ellátandó feladatok:
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A vonatkozó jogszabályok és az önkormányzati rendeletek normái alapján ellátja a külterületi
és zártkerti termőföldek őrzését, valamint a termőföldön lévő illetve ahhoz tartozó termények
és termékek, felszerelések, eszközök, használatok, továbbá mezőgazdasági építmények,
földmérési jelek vagyonvédelmével kapcsolatos feladatokat. Közreműködik az önkormányzati
vagyon tekintetében a vagyonvédelmi feladatok ellátásában. Rendszeresen és folyamatosan
ellenőrzést végez Nyékládháza Város közigazgatási területén külterületen, az illegális
szemétlerakók, műveletlen gazos területek felderítése érdekében. Intézkedést kezdeményez az
arra jogosult hatóságnál, amennyiben hatósági intézkedés szükséges. Munkája során
együttműködik Nyékládháza Város Közterület-felügyeletével. Intézkedési kötelezettség
terheli, a hatáskörébe tartozó szabálysértések, bűncselekmények esetében.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény rendelkezései valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középfokú képesítés,

- B kategóriás jogosítvány,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
- a pályázó adatkezelési hozzájáruló nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséről
-

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné dr. Ducsai Dalma jegyző
nyújt, a 06-46-391-420 -as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nyékládházi Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (3433 Nyékládháza, Vasút utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4913/2021. , valamint a
munkakör megnevezését: mezőőr.
Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén
megye, 3433 Nyékládháza, Vasút utca 16. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 5.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Jelen pályázatban kiírt munkakörre 3 hónap próbaidő kerül kikötésre a pályázat kiírója
fenntartja magának a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyekladhaza.hu honlapon
szerezhet.

