A Baranya Megyei Kormányhivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 45. § (1)
bekezdése alapján pályázatot hirdet a Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályán hatósági (vágóhídi) állatorvos munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű állami tisztviselői jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7700 Mohács, Széchenyi tér 3.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:
1. melléklet, 5. élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
MCS Mohács Vágóhídon hatósági vágóhídi állatorvosi feladatok ellátása, kapcsolódó dokumentumok
teljes körű előkészítése, elkészítése
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény, a 2016. évi LII. törvény, a Baranya Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek


magyar állampolgárság



cselekvőképesség



büntetlen előélet



egyetem, állatorvosi szakképzettség



vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent


felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)



vágóhídi hatósági tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


részletes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint



iskolai végzettséget, szakképesítéseket igazoló okiratok másolata



3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány



a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik
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A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Galambosi-Nagy Andrea hivatalvezető, valamint dr. Szabó Éva Mária osztályvezető nyújt a 06/69/795-045, illetve a 06/70/436-1197-es telefonszámokon.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton a Mohácsi Járási Hivatalhoz, dr. Galambosi-Nagy Andrea hivatalvezető részére a
mohacs.jaras@baranya.gov.hu e-mail címen keresztül.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:


a pályázat mellékleteként kizárólag MS Office doc vagy docx szöveges dokumentumok, illetve
jpg vagy pdf kiterjesztésű fájlok csatolhatók,



a beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a pályázók, akik a szakmai vezetővel
személyes meghallgatáson vesznek részt,



a kinevezési jogkör gyakorlója legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejét követő 30 napon belül dönt,



a pályázó a pályázat eredményéről a döntést követő 3 munkanapon belül elektronikus úton kap
tájékoztatást

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 04.
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