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lllútrndó íolrdrtok:
korúrk rüútlrlvel kepooolator lblrcabk, hkldilmt$t*nl timoga'á* megállapltátával kapxolaios foladatok, munkeköráher
klparoládórn r kotfuglrlkortrliüál kfrpoüblttoi bhdaiok, üly$kzo§áhti.fgledat+k allútás6,
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Jogllllr, lllrüníny fu |u$rtlrok:
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{t} Körrüo'$*hü Brrbllyrrt úndckoaócgl,rr lrányrdák.
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§ OyrkorlotiulntO M8O{ftoc (líodd rnolmdrok),
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A pálylmt r{moklnt bcnyúlbndó lrato|t, l8rzoló*ok:
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§
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három Mnapnál nem régebbierkölcsi bizonyítvány
iekohi vógzettségetszakképesítést, nyelwizsgát §azoló dotumentumok
e tt ívényben meghatározott formátumú önéletnjz

A munkaköt betö|thet6eégének ldópon§a:
:|, ,

A munkakör legkorál,ban a pályázatok elbirálását követóen

A pátyázat benyrú|ásának határideje: 20,t4. norember

azonnalbetölhétó.

í0.

i]:

A pályázati kiírással ltapcsolatosan további információt Szenpéteri Szabolcs n}Újt,

i

0642_§32423/16 _os blefonsámon.

A pályázatok benyti|tásának módja:

§

Posúi rtton, a parvááúX a Nyíröogdány Község Polgárrrnsbri HivataldrÉre törÉnö ín€küEésé,€l (45íí
). lGiiur a borltékon blt0nteÜri a pályázati adatbázisban szereplö
valamint a munkakör rregrrevezésá: Úazgatási eHiadó.

Nyíóogdány, kéki út 2.

27ill2114,

úqrosítosámot

A pályázat.lbírálásának határideje: 2014. november í2.
A munléltatóvq| kapcsolatban továbbl lnformáclótr wvnr.nylóogdany.hu
^

,

KÖzBÁLtÁs pubtlkátási ld6pontia: 20í4, október

honlapon gzereáret

27.

A pályázaü kiírás közzétevóje c Nemzeti lG:igazga{ei hÉzet,(NKl). A pályázati ldíés; közigazgatási
megk0kl§tt üdaPkiittarialmazza, Qy annaKtart]páért a pályáeatot kiló gagívH€f.
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szeN áttal az Nl( Észére

