
Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján

pályázatot hirdet

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi-gazdálkodási ügyintéz ő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony id őtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

A közszolgálati tisztvisel ők képesítési el őírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betölt ője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Államháztartás  rendje  szerinti  önkormányzati,  intézményi  számviteli,  pénzügyi,
gazdálkodási és könyvvezetési feladatok végrehajtása, költségvetés-, beszámoló- és
mérlegjelentések  készítése,  analitikák  vezetése,  kontírozás,  főkönyvi  könyvelés,
kötelezettségvállalás  vezetése  és  egyéb  nyilvántartási,  adatszolgáltatási  feladatok
elvégzése. SALDO, KGR, KIR, ÖNEGM, EBR42 rendszer használata, humánpolitikai
feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó f őbb tevékenységi körök:

Pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladatok ellátása.
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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 szakképesítés és
regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés,

§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
§ 6 hónapos próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánál el őnyt jelent:
§ költségvetési szervnél pénzügyi-gazdálkodási munkakörben szerzett -

Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások :

§ 45/2012.  (III.20.)  Korm.  rendelet  1.  mellékletének  megfelelő  fényképes
szakmai önéletrajz,

§ végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai,
§ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyitvány másolata vagy a megkérését

igazoló postai feladóvevény másolata,
§ a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással

összefüggő  kezeléséhez  hozzájárul,  és  azokat  a  pályázati  eljárásban
résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthet őségének id őpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:  2016. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobosi Gergely jegyző nyújt, a
+36203305936 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

címére történő megküldésével (8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
M.100-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási
ügyintéző.
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§ Elektronikus úton Dobosi Gergely jegyző részére a jegyzo@magyarpolany.hu
E-mail címen keresztül

§ Személyesen: Dobosi Gergely jegyző, Veszprém megye, 8449
Magyarpolány, Dózsa utca 6. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja , rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója az egyetértési jogot gyakorló polgármesterrel együtt az
érvényes  pályázatok  közül  szakmai  szempontok  alapján  választja  ki  a  személyes
meghallgatáson résztvevőket. Kizárásra kerülnek a pályázati eljárásból azon pályázók,
akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, nem csatolják a szükséges iratokat,
továbbá késve adják postára pályázatukat.

A pályázat elbírálásának határideje:  2016. március 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, id eje:

§ Magyarpolány Község Önkormányzat hirdetőtáblája - 2016. január 20.
§ www.magyarpolany.hu - 2016. január 20.

Nyomtatás
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