ÁLLÁSHIRDETÉS
A Kézdivásárhelyi Helyi Közszolgálat Târgu Secuiesc (Ady Endre utca, 34. szám)
versenyvizsgát szervez a 286/2011-es számú Kormányrendelettel jóváhagyott, majd az
1027/2014-es számú Kormányrendelettel módosított és kiegészített, határozatlan időre
szóló szerződéses biztonsági őr pozíció betöltésére.
Munkakör megnevezése: 1 szakmunkás I. - biztonsági őr
A versenyben való részvétel különös feltételei:
(a) végzettségi szint: középfokú végzettség érettségi bizonyítvánnyal és biztonsági
őr/biztonsági őr szakképesítéssel;
(b) szolgálati idő: legalább egy év.
A pályázóknak meg kell felelniük a 2011. március 23-i 286-os számú Kormányhatározattal
jóváhagyott, később módosított és kiegészített keretrendelet 3. cikkében meghatározott
általános feltételeknek is:
a) román állampolgárság, az Európai Unió más tagállamának vagy az Európai Gazdasági
Térséghez tartozó államnak az állampolgársága és romániai lakóhely;
b) ismeri a román nyelvet írásban és szóban;
c) rendelkezik a jogszabályokban szabályozott alsó korhatárral;
d) teljes jogképességgel rendelkezik;
e) a pályázónak a megpályázott munkakörnek megfelelő egészségi állapota van, amelyet a
háziorvos vagy az illetékes egészségügyi egységek által kiállított orvosi igazolás alapján
tanúsít;
(f) megfelel a betöltendő állás követelményeinek megfelelő iskolai végzettségi és adott
esetben szolgálati időbeli vagy egyéb különleges feltételeknek;
(g) nem ítélték el emberiesség elleni, államellenes vagy hatóság elleni bűncselekményért,
illetve hivatali feladatai ellátása során vagy azzal összefüggésben elkövetett, az
igazságszolgáltatást akadályozó bűncselekményért, hamisításért vagy korrupcióért, illetve
szándékosan elkövetett olyan bűncselekményért, amely alkalmatlanná tenné őt feladatai
ellátására, kivéve, ha rehabilitálták.

A verseny helyszíne és menetrendje:
A versenyre a Kézdivásárhelyi Helyi Közszolgálat Ady Endre utca 34. szám alatti székhelyen
kerül sor az alábbi menetrend szerint:
írásbeli vizsga 2021. október 4-én, hétfőn 10 órakor
interjú 2021. október 6-án, szerdán 10 órakor.
A pályázat benyújtásának határideje: a hirdetés közzétételétől számított 10 munkanapon
belül, azaz 2021. szeptember 24-ig és a következő adatokat kell tartalmaznia:
1. a versenyre való jelentkezés a szervező hatóság vagy intézmény vezetőjének címezve;
2. a személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosságot igazoló bármely más
okmány másolata, adott esetben a jogszabályoknak megfelelően;
3. a tanulmányok szintjét igazoló dokumentumok másolatai és a szakképesítések
elvégzését igazoló egyéb dokumentumok, valamint a hatóság vagy intézmény által kért, a
munkakörre vonatkozó különleges feltételek teljesítését igazoló dokumentumok
másolatai;
4. a munkaügyi nyilvántartás másolatai vagy adott esetben a szolgálati idő, a szakmai
tapasztalat és/vagy a szakirányú tanulmányok időtartamát igazoló bizonyítványok;
5. büntetett előélet vagy eskü alatt tett nyilatkozat arról, hogy nem rendelkezik olyan
büntetett előélettel, amely összeegyeztethetetlenné tenné őt azzal a munkakörrel,
amelyre pályázik;
6. a pályázó egészségi állapotát igazoló orvosi igazolás, amelyet a pályázó háziorvosa vagy
az illetékes egészségügyi szervezeti egység legfeljebb hat hónappal a versenyvizsga előtt
állít ki;
7. önéletrajz.
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