NASZVAD KÖZSÉG – Községi Hivatal, Üzletsor 23, 946 51 Naszvad
Molnár Zoltán Polgármester képviseletében

Az 552/2003-as törvény teljes terjedelmének értelmében amely a közérdekű munkavégzést szabályozza,
egybehangzólag a Községi Rendőrségről szóló 564/1991-es számú törvénnyel a Községi Hivatal
álláspályázatot hirdet

ki

a Naszvad Község Községi Rendőrség parancsnoki beosztásának elfoglalására.
Minimális végzettség: Középfokú, érettségi bizonyítvánnyal
Más kritériumok és elvárások:
 Minimum három év gyakorlat vezető beosztásban
 Megfelelő testi és lelki készség a Községi Rendőrség feladatai végrehajtására
 Az érvényes, Községi Rendőrségre és az Önkormányzatra vonatkozó jogi előírások, szabályok és
törvények ismerete
 Vezetői és kommunikációs képességek, megterhelés alatti helyzetkezelés, felelősségtudat,
önállóság
 Számítógép ismerete felhasználói szinten (Microsoft, Word, Excel, internet)
 Idegen nyelvek ismerete előnyben
 „B” kategóriás gépkocsivezetői jogosítvány
Feltételek jelentősége a megfelelő személy kiválasztásánál:
 Személyes megbeszélésen való részvétel amely a jelentkező szakmai tudása és személyes
rátermettésgének vizsgálatára irányul
Előnyök:
 Szakmai felkészülés a Községi Rendőrségről szóló 564/1991-es számú törvény 25-ik §-a
értelmében
 Fegyverviselési engedély
Szükséges iratok névsora:
 Írásos kérvény a pályázatban való részvételre
 Szakmai önéletrajz
 Az elért legmagasabb iskolai és szakmai végzettség, „B” kategóriájú gépkocsivezetői jogosítvány
hitelesített másolatai
 A Községi Rendőrség jövőbeli fejlesztési tervezetének javaslatainak kidolgozása maximálisan 3
A4-es formátumú oldalra
 Esetleges más, pótlólagos végzést, iskolázást bizonyító okiratok
 A jelentkező írásos beleegyezését a személyes adatok feldolgozásának jóváhagyásával a
személyes adatok védelméről szóló 122/2013-as törvény alapján
 3 hónapnál nem öregebb erkölcsi bizonyítvány
A munkapályázaton való részvételi kérvényt a felsorolt dokumentumokkal és elérhetőséggel együtt
leragasztott borítékban (postán vagy személyesen a Községi Hivatal iktatójánál) kérjük eljuttatni a
következő címre:
Obec Nesvady
Naszvad Község
Obchodná 23
Üzletsor 23
946 51 Nesvady
946 51 Naszvad
A borítékra írják rá a következőt: „Naszvadi Községi Rendőrség Parancsnoka – álláspályázat, n e m f e l b o
n t a n i”
A jelentkezés legkésőbbi időpontja a szükséges felsorolt iratokkal: 2O19. Február 28-a, 15:OO-ig.
Az álláspályázat helyéről és időpontjáról levélben értesítjük azokat a jelentkezőket, akik megfeleltek a
jelentkezés feltételeinek.
A pályázat kihirdetője fenntartja magának a jogot, hogy azokat a jelentkezőket akik nem teljesítették a kért
feltételeket, nem hívja meg a megbeszélésre.
A pályázat kihirdetője fenntartja magának a jogot megszüntetni az álláspályázatot.

