
Somorja, 2020.07.02. 
 

 
 Somorja Város a SZNT 2003. évi 552. számú közösségi érdekben végzett 
munkáról szóló törvénye alapján, valamint Somorja Város munkarendjének 4.3.1. és 
4.3.2. pontja értelmében  
 

pályázatot hirdet 
 

az építészeti, beruházási és városfejlesztési osztályvezetői posztjára 
 

A megbízatási időszak előrelátható kezdete 2020. szeptember 1. 
 

Pályázati feltételek: 
 

- II. fokú főiskolai vagy egyetemi építészmérnöki, vagy építőmérnöki végzettség, 
- minimum 5 éves szakmai gyakorlat, 
- számítógépes ismeretek (Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel), 
- a fent említett szakterületeket érintő törvények ismerete,  
- a vezetői tapasztalatok előnyt jelentenek,  
- a közigazgatásban szerzett tapasztalatok,  
- a magyar és más idegen nyelv ismerete előnyt jelent. 

 
 
Bérezés: a T.t. 553/2003 számú. a közjóléti alkalmazottak bérezéséről és más 
törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény későbbi módosításai 
értelmében. Az alapbér összege a ledolgozott szakmai gyakorlattól függően 
minimum 992,00 euró (5 éves szakmai gyakorlat mellett), személyi pótdíj a T.t. 
553/2003 törvénye 10 §-a értelmében. 
 
A jelentkezést (amelynek tartalmaznia kell a pályázó beleegyezésesét személyi 
adatainak feldolgozásához) a szakmai önéletrajzzal, az egyetemi vagy főiskolai  
végzettséget  igazoló okirat hitelesített másolatával, egyéb végzettséget igazoló 
okirat másolatával, a feddhetetlenségi  bizonyítvánnyal   (három hónapnál nem 
régebbi),  kérjük 2020.7.20-ig az alábbi címre eljuttatni:   Városi hivatal,  Fő utca 37, 
931 01 Somorja. 
 
A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag a pályázat céljaira használjuk fel, és azok 
kezelése a szerződéskötést megelőző cselekményekhez szükségesek. A feltüntetett személyes 
adatokat a pályázati bírálóbizottság tagjainak és a pályázati eljárást előkészítő munkatársaknak 
továbbítjuk. A személyes adatokat harmadik országokba nem továbbítjuk. A pályázat céljából 
összegyűjtött személyes adatokat a pályázat időtartama alatt, valamint a pályázat befejezését követő 
3 hónapon keresztül őrizzük meg; az őrzési idő leteltét követően ezeket a személyes adatokat 
megsemmisítjük, vagy (munkajogviszony vagy más hasonló jogviszony létrejötte esetén) munkajogi 
célra használjuk fel. Bővebb információ a személyes adatok védelméről a www.samorin.sk 
weboldalon. 

 
  
A borítékra írják rá :  
„Výberové konanie – vedúci/vedúca referátu výstavby, investičnej činnosti 
a rozvoja mesta“. 
          

Orosz Csaba 
                                 polgármester 

 

http://www.samorin.sk/

