
Izsák Város Polgármesteri Hivatala

                       
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése

alapján
pályázatot hirdet

Izsák Város Polgármesteri Hivatala
Pénzügyi csoport

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6070 Izsák, Szabadság tér 1.

A közszolgálati  tisztviselők képesítési  előírásairól  szóló 29/2012. (III.  7.)  Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I.  besorolási  osztályban:  szakirányú  felsőfokú  iskolai  végzettség;  felsőfokú  iskolai
végzettség és mérlegképes könyvelői szakképesítés.

Ellátandó feladatok:

Főkönyvi könyvelés Analitikus nyilvántartások vezetése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi gazdálkodási és számviteli feladatok munkaterület

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
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jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,
§         Cselekvőképesség,
§         Büntetlen előélet,
§         Főiskola, államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés,
§         Pénzügyi gazdálkodási és számviteli feladatok munkaterületen - Legalább 1-3

év szakmai tapasztalat,
§         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§         Felhasználói szintű KASZPER (Központi Analitikai Számviteli-Pénzügyi

Rendszer) - TITÁN rendszr ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
§         a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz
§          hozzájáruló  nyilatkozat  arról,  hogy a pályázat  elbírálásában résztvevő

személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek
§         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
§          nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez

való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 24.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Bagócsi  Károly  nyújt,  a
0676568063 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Izsák Város Polgármesteri Hivatala címére

történő megküldésével (6070 Izsák , Szabadság tér 1. . ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4120/2014 ,
valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző .

vagy
§         Elektronikus úton Bagócsi Károly részére a jegyzo@izsak.hu E-mail címen

keresztül
§         Személyesen: Bagócsi Károly , Bács-Kiskun megye, 6070 Izsák , Szabadság

tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
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§         www.izsak.hu - 2014. november 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

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.
 

 

Nyomtatás
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