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Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi irodavezető
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
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:
pénzügyi irodavezető
Ellátandó feladatok:
A pénzügyi iroda vezetői feladatainak ellátása, költségvetés, zárszámadás készítésével kapcsolatos feladatok,
könyvelési, adóigazgatási feladatok irányítása az önkormányzatok és azok költségvetési szervei vonatkozásában,
a pénzügyi, számviteli rend betartatása, a zavartalan működéshez és gazdálkodáshoz szükséges likviditás
biztosítása, egyéb költségvetési, pénzügyi feladatok.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
pénzügyi irodavezetői feladatok
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Pénzügyi iroda
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, pénzügyi - számviteli vagy gazdaságtudományi szakképzettség,
vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
mérlegképes könyvelői szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:








a 45/202. (III. 20.) korm. rendelet 8.§-a alapján készített fényképes szakmai önéletrajz
végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
nyilatkozat arról, hogy a pályázó eredményes pályázat esetén vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségének eleget tesz,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevő személyek
megismerhetik.
a munkakör ellátására vonatkozó rövid elképzelés

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Köstner Dávid nyújt, a 06-54-430-001/104 -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: Bk2018/2609-1/2018 ,
valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi irodavezető.

Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról a jegyző - a polgármester egyetértésével - dönt, de fenntartja a jogot, hogy a pályázati
eljárást érvénytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.biharkeresztes.hu - 2018. március 23.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi
központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

