Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű várhatóan 2020.08.01-ig –ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2322 Makád, Szabadság utca 27.
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. sz. melléklet 19. pontja szerint pénzügyi és számviteli
feladatok II. besorolási osztály
Ellátandó feladatok:
Általános pénzügyi, gazdálkodási feladatok. Gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatok
(Szigetbecse, Makád) számlázás, fizetési felszólítás, kivonatok visszarögzítése, normatíva
igényléshez szükséges adatszolgáltatás, kedvezmények nyilvántartása. Pénztárak kezelése,
banki utalások bonyolítása, számlák iktatása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzügyi igazgatási feladatok ellátása, pénztári feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:





Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai
végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai,
műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens képzés,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Pénzügyi területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:


Jó szintű problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget és
szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata, szakmai önéletrajz

Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 hozzájárulás a pályázó adatainak kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gacs Ilona Irma nyújt, a 06-30-44490-96 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Szigetbecse Község Polgármesteri Hivatala címére
történő megküldésével (2321 Szigetbecse, Petőfi S. utca 34. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/423/2018 ,
valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.
vagy
 Elektronikus úton Gacs Ilona Irma részére a jegyzo@szigetbecse.hu E-mail
címen keresztül
 Személyesen: Gacs Ilona Irma, Pest megye, 2321 Szigetbecse, Petőfi S. utca 34. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkáltató a beküldött pályázatok alapján, szükség esetén személyes meghallgatás alapján
dönt a nyertes pályázó személyéről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 11.

