Ököritófülpösi Közös Önkormányzati Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Ököritófülpösi Közös Önkormányzati Hivatal
pénzügyi előadó
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4755 Ököritófülpös, Kossuth utca 108.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I/16 Pénzügyi igazgatási feladatok I.besorolási osztályban, vagy II.besorolási osztályban
Ellátandó feladatok:
Költségvetés, zárszámadás, beszámoló készítése, költségvetési rendelet készítésében
közreműködés, gazdasági statisztikák elkészítése.Közreműködés egyéb pénzügyi feladatok
ellátásban.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Önkormányzatok költségvetése és vagyongazdálkodása, beszámolás, nyilvántartás.
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,
önkormányzati gazdálkodási, pénzügyi területen szerzett szakmai tapasztalat Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Középiskola/gimnázium vagy főiskolai-egyetemi végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Főiskola,
 önkormányzati gazdálkodási, pénzügyi területen szerzett szakmai tapasztalat Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:



Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolatai, 3
hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és
személyes adatainak az elbírálásban résztvevők általi megismeréséhez,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. június 23. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Soltész Ferenc Dávid jegyző nyújt, a
06-70-3766440 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Ököritófülpösi Közös Önkormányzati Hivatal címére
történő megküldésével (4755 Ököritófülpös, Kossuth utca 108. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ö/4452/2014 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó.
 Személyesen: Soltész Ferenc Dávid jegyző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4755
Ököritófülpös, Kossuth utca 108. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényesen pályázók közül a nyertes pályázó személyéről a jegyző dönt a polgármesterek
egyetértésével. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Ököritófülpösi Közös Önkormányzati Hivatal hírdetőtáblája - 2014. május 16.

