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 19. pontjában szereplő pénzügyi igazgatási feladatok
Ellátandó feladatok:
mérlegjelentések, pénzforgalmi jelentések elkészítése, bérfeladás, könyvelés
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
költségvetés, beszámoló készítése, 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,
Középfokú képesítés, Gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki,
logisztikai, menedzseraszisztens szakképesítés,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz,
végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
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 betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 21.
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: 3363/2017 , valamint a munkakör
megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 Személyesen: Kubinyiné Szilágyi Mária, 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 munkáltató a pályázatok beérkezését követően meghallgatásra hívja be a
pályázókat. A pályázatok elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. Az eredménytelen
pályázati dokumentáció visszaküldésre kerül. A határidőn túl benyújtott, valamint a pályázati felhívásban
feltüntetett formai és tartalmi követelményeknek meg nem felelő pályázatok érvénytelennek minősülnek.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.biharkeresztes.hu - 2017. június 6.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A besorolás szerinti illetményen felüli egyéb pénzbeli juttatás is biztosított.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati
kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel.

