
Varsány Község Önkormányzata  
                             

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján  
pályázatot hirdet 

Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal  
 

informatikus  

munkakör betöltésére.  

A közszolgálati jogviszony időtartama:  

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Nógrád megye, 3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.  

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. 6. pontja szerinti számítógépes, 
informatikai feladatok  

Ellátandó feladatok: 

önkormányzat és hivatal informatikai hálózatának felügyelete, karbantartási munkák, 
elektronikus információs rendszerek védelme, önkormányzat honlapjának adatokkal való 
feltöltése, hirdetmények közzététele, hibaelhárítás, hivatali dolgozók informatikai 
munkájának segítése, statisztikák készítése, önkormányzati adatbázisok naprakészen tartása  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

önkormányzat és hivatal informatikai hálózatának, adatbázisainak felügyelete, karbantartási 
munkái, adatvédelem  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a hivatal Cafeteria szabályzata és 
költségvetési rendelkezései rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

�         Magyar állampolgárság, 
�         Cselekvőképesség, 



�         Büntetlen előélet, 
�         Főiskola, egyetemi szintű rendszerinformatikai mérnök szakképzettség; egyetemi 

vagy főiskolai szintű programtervező matematikus, informatikatanár, 
számítástechnika-tanár, programozó matematikus, mérnökinformatikus vagy 
villamos üzemmérnök szakképzettség,  

�         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
�         Középfokú képesítés, mechanikai műszerész,  
�         informatikai - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  
�         helyismeret  

Elvárt kompetenciák:  

�         Kiváló szintű munkabírás,  
�         Kiváló szintű problémamegoldó képesség,  
�         Kiváló szintű rugalmasság,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�         iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok, okiratok fénymásolata, szakmai 
önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány  

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban 2013. október 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 25.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
�         Postai úton, a pályázatnak a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal címére 

történő megküldésével (3179 Nógrádsipek, Jókai út 4. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 933/2013. , 
valamint a munkakör megnevezését: informatikus.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatoknak 2013. szeptember 25-ig be kell érkeznie. A beérkezett pályázatokat a 
munkáltató személyesen értékeli. A második körben kerül(het) sor személyes meghallgatásra 
a pályázók köréből. A pályázó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 27.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         www.sipek.hu - 2013. szeptember 9. 

 


