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Megtekintés

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal

pénzügyi gazdálkodási ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
JászNagykunSzolnok megye, 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
Ellátandó feladatok:
Szociális támogatások igénylése.Statisztikák, adatszolgáltatások elkészítése.
Vagyonkataszter készítéséhez adatszolgáltatás, feldolgozott adatok ellenőrzése, a
kataszter és analitikus nyilvántartások valamint a főkönyvi nyilvántartás egyeztetése.
Gazdálkodást érintő szabályzatok készítése, jogszabályi változások átvezetése, a helyi
működéssel való összehangolása. Leltár előkészítés, selejtezés. Belső kontroll
rendszer kialakításának tervezése és előkészítése a jegyző részére, a belső ellenőr
részére adatszolgáltatások
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzügyi és számviteli feladatkör
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=299187
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Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi,
közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi,
szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és
gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú,
illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•
•
•
•

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Önkormányzatnál pénzügyi területen szerzett tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

Közszolgálati önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány a 2011. évi CXCIX. törvényre vonatkozóan, végzettséget igazoló
okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karsai Béla gazdaságvezető
nyújt, a +3670/4314107 os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal címére
történő megküldésével (5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
131/2017 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi gazdálkodási
ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.cserkeszolo.hu  2017. március 17.

Nyomtatás
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