
Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága

                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4090 Polgár, Fürdő utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Államháztartás rendje szerint pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok
ellátása az ASP önkormányzati szakrendszerben. Pénzforgalommal kapcsolatos
feladatok ellátása: banki utalások teljesítése, a hozzá kapcsolódó dokumentumok
ellenőrzési feladatainak ellátása. A költségvetési szerv gazdálkodásáról szóló
beszámolóinak, mérlegeinek elkészítése, gazdasági események kontírozása, főkönyvi
könyvelése, kincstári adatszolgáltatások készítése, analitikus nyilvántartások vezetése,
előirányzatok nyilvántartása, normatíva igénylése. Közreműködés a jogszabályban
meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott éves költségvetési beszámoló és
zárszámadási rendelet elkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség,
•         Költségvetési szervnél szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         Büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltó

ítélet hatálya alatt
•         Cselekvőképesség
•         Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         ASP rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, motivációs levél
•         iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata
•         erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését igazoló dokumentum
•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Juhász Marianna nyújt, a
06-52/391-188 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Polgár Város Önkormányzatának

Városgondnoksága címére történő megküldésével (4090 Polgár, Fürdő utca 2.
). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 9-5/2021. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

•         Elektronikus úton Kissné Juhász Marianna részére a
varosgondnoksag2@gmail.com E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Kissné Juhász Marianna, Hajdú-Bihar megye, 4090 Polgár,
Fürdő utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Polgár Város Honlapja - 2021. február 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja jogát a pályázat érvénytelenítésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.
 

 

Nyomtatás


