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Biharkeresztes Polgármesteri Hivatala
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Biharkeresztes Polgármesteri Hivatala
Pénzügyi Iroda

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 köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó
feladatkörök:
9/1995. (II.3.) korm. rendelet, 1. sz. melléklet 16. pénzügyi igazgatási feladatok
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
költségvetés készítése, költségvetési beszámoló készítése, TTG könyvelő program használata, kistérségi pénzügyi feladatok
koordinálása
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
§
§
§
§
§
§
§
§

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középfokú képesítés,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§
Polgármesteri hivatalban szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
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A munkakör legkorábban 2009. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. május 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Árgyelán Andrea jegyző nyújt, a 0654430001/104 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Biharkeresztes Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (4110
Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 3505/2009, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. május 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§

Biharkeresztes Város Honlapja - 2009. május 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a
közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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