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Megtekintés

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

gazdálkodási ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
JászNagykunSzolnok megye, 5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A beérkező készpénzes és átutalási számlák rendszerezése szakfeladatonként, a
számlákon a szakmai teljesítés igazoltatása, a számlák ellátása megfelelő
mellékletekkel, az átutalásos számlák rögzítése a polisz könyvelő programba, a
készpénzes számlák előkészítése a pénztári elszámoláshoz, leltározáskor
adminisztrációs feladatok ellátása, a nyilvántartások rendszerezése, szerződések
nyilvántartása, kapcsolattartás az Polgármesteri Hivatal gazdálkodási csoportjával, az
előirányzatok figyelemmel kísérése, a pénzügyi információ kiértékelése, tárgyi eszköz
beszerzésekhez információs anyag összeállítása,
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium, közgazdasági szakközépiskola, pénzügyi számviteli
ügyintéző,
http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=276903
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• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• mérlegképes könyvelő szakképesítés
• Cserkeszőlői helyismeret
• könyvelésben szerzett legalább 5 éves gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

Önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget
igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál József igazgató nyújt, a
+3670/6073152 os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ
címére történő megküldésével (5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
KONK037/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási
ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 13.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.cserkeszolo.hu  2016. szeptember 14.

Nyomtatás
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