
Dunavecsei Polgármesteri Hivatal

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

alapján
pályázatot hirdet

Dunavecsei Polgármesteri Hivatal 
 

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. augusztus 15-től 2019. december 31-ig –ig tartó közszolgálati
jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6087 Dunavecse, Fő út 43.

Ellátandó feladatok:

- Az önkormányzat és intézményei vagyonnyilvántartásának vezetése, rögzítése az
ASP programban, az elszámolt értékcsökkenésekről rendszeres adatszolgáltatás a
könyvelés részére, a vagyonnal kapcsolatos adatszolgáltatások előkészítése. -
Béranalitika vezetése, arról rendszeres adatszolgáltatás a könyvelés részére. -
Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó étkezési térítési díjak beszedése, számlázása, a
kapcsolódó nyilvántartások vezetése, a támogatás igényléséhez szükséges létszámok
összegzése, az igénybevétel napi jelentése a konyha részére. - Aktív részt vesz a
beszámoló előkészítésében, az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó űrlapok kitöltésében. -
Szükség szerint a pályázatok elszámolásánál közreműködik a pénzügyi rész
kitöltésében, pályázati elszámolásokban. - Beszámoláshoz és az általános
gazdálkodáshoz szükséges egyéb analitikák vezetése. - Önkormányzati busz
igénybevételének szervezése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:



A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 19. pontja
alapján: pénzügyi és számviteli feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

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

•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középiskola/gimnázium,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és

gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki,
logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség
•         analitikus könyvelői és vagyonnyilvántartási területen szerzett gyakorlat
•         ASP rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű állóképesség,
•         Kiváló szintű gyors pontos precíz munkavégzés,
•         Kiváló szintű hivatástudat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (mely a pályázatnak
nem, csak az állás betöltésének feltétele) a közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. §-a szerint

•         fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1.
mellékletében foglalt tartalommal

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel történő közléséhez)

•         motivációs levél
•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal

összefüggő kezeléséhez
•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 10.



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ginál Róbert gazdálkodási
csoportvezető nyújt, a +36-78-437-116 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Dunavecsei Polgármesteri Hivatal címére történő

megküldésével (6087 Dunavecse, Fő út 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1970-1/2017 , valamint a
munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy
•         Elektronikus úton Nagy Erzsébet részére a jegyzo@dunavecse.hu E-mail

címen keresztül
vagy

•         Személyesen: Nagy Erzsébet, Bács-Kiskun megye, 6087 Dunavecse, Fő út
43. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A
pályázaton nyertes személy kinevezéséről a polgármester egyetértésével a jegyző
dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.dunavecse.hu - 2017. július 5.

 
 

Nyomtatás


