Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal
Pénzügy
Pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2351 Alsónémedi, Fő út 58.
Ellátandó feladatok:
Önkormányzat és intézményei pénztárainak kezelésével kapcsolatos feladatok: ASP rendszerben
bejövő készpénzes számlák és egyéb kifizetések iktatása, elszámolások lebonyolítása. Bizonylatrend
vezetése: szigorú számadású bizonylatokról, előlegekről, reprezentációról. Nem rendszeres személyi
juttatások számfejtése a KIRA rendszerben, MÁK felé feladások elkészítése. Költségvetésben és
beszámolókban való részvétel.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzügyi és számviteli feladatkör
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról
szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, és a Közszolgálati Szabályzata
rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•

Magyar állampolgárság,

•

Cselekvőképesség,

•

Büntetlen előélet,

•

Középiskola/gimnázium,

•

szakmai gyakorlat, pénzügyi területen szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•

29/2012.(III.7) Korm. rendelet pontjában foglalt közg. képesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•

Felsőfokú képesítés,

•

ASP ismeret - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
Iskolai végzettsége (ke)t igazoló bizonyítvány(ok) másolata, fényképpel ellátott, részletes
szakmai önéletrajz, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. november 19. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bai-Rácsai Tünde nyújt, a
0629337101/17.mellék -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Alsónémedi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével
(2351 Alsónémedi, Fő út 58. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: AN/932/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.
vagy
•
Elektronikus úton Bai-Rácsai Tünde részére a baine.tunde@alsonemedi.hu E-mail címen
keresztül
•

Személyesen: Bai-Rácsai Tünde, Pest megye, 2351 Alsónémedi, Fő út 58. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat honlapja - 2018. június 19.

•

Polgármesteri Hivatal facebook oldala - 2018. június 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.alsonemedi.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 25.
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.

