Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
pénzügyi - számviteli ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8318 Lesencetomaj, Kossuth L. utca 91.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1/19. pénzügyi és számviteli feladatok
Költségvetéssel kapcsolatos tervezési, beszámolási; gazdálkodási, nyilvántartási feladatok. Költségvetési
rendeletek, határozatok beszámolók elkészítéséhez adatszolgáltatás, tervezetek készítésében való
közreműködés.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Önkormányzatok és önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi számviteli és gazdálkodási feladatainak
ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011.
évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény, továbbá a fenntartó önkormányzatok által elfogadott önkormányzati
rendeletek és szabályzatok az irányadók. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
1. Magyar állampolgárság,
2. Cselekvőképesség,
3. Büntetlen előélet,
4. Középfokú képesítés, pénzügyi-számviteli képesítés,
5. Gyakorlott szintű felhasználói szintű alkalmazás,
6. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
7. nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megtekinthetik
8. Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez
9. szakmai önéletrajz és motivációs levél
10. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány/igazolás annak megkéréséről
11. iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő állam háztartási szakon,
állam-háztartási könyvelési-gazdálkodási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
ECDL
B kategóriás jogosítvány
közigazgatási alapvizsga, /szakvizsga
ASP alkalmazásában szerzett gyakorlat
költségvetési szervek által használt könyvelési, számviteli programok felhasználói szintű ismerete
A munkakör betölthetőségének időpontja: pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Simon Margit nyújt, a 70/3797305 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével
(8318 Lesencetomaj, Kossuth L. utca 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 1/1489/3/2017. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi számviteli ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20.

