Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57.
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 16. pontjában szereplő pénzügyi igazgatási feladatok
Ellátandó feladatok:
mérlegjelentések, pénzforgalmi jelentések elkészítése bérfeladás, könyvelés, leltározási feladatok,
évközi előirányzat módosítások
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
költségvetés készítése, beszámoló készítése, pénzügyi gazdasági folyamatok könyvelése
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§
§
§
§
§
§
§
§

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, pénzügy, számvitel,
önkormányzatnál szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
mérlegképes könyvelői végzettség államháztartás szakon

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§

önkormányzatnál szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
§
§
§
§
§

végzettséget igazoló okiratok másolata
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
szakmai önéletrajz
hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatok pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez
nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén a KTTV. 84-85.§ szerint vele szemben
összeférhetetlenség nem áll fenn
hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyag döntéshozó részéről a pályázati eljárásban
résztvevők általi megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. február 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Juhász Marica jegyző nyújt, a 06-54-430001/104 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő
megküldésével (4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9543/2014 , valamint a munkakör
megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
§ Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Biharkeresztes Város Jegyzője bírálja el, Biharkeresztes Város Polgármestere
véleményének kikérésével. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát
fenntartja. A munkáltató a betöltendő állás tekintetében 6 hónap próbaidő kikötésével él.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§

www. biharkeresztes.hu - 2014. december 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási
szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv
felel.

