Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9072 Nagyszentjános, Vasút utca 1.
Győr-Moson-Sopron megye, 9074 Rétalap, Széchenyi utca 68.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.)
Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó
feladatkörök:
1. melléklet 19. pont: pénzügyi és számviteli feladatkör
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A hivatal és az intézmények pénzügyi és vagyongazdálkodásával
összefüggő számviteli feladatok ellátása.
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, pénzügyi-számviteli ügyintéző,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Középfokú képesítés, államháztartási mérlegképes könyvelő,
• önkormányzati pénzügyi területen szerzett tapasztalat Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• ASP rendszer ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz
• erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló
dokumentum
• iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kttv. 84-85. §ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn
• pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt
adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és
továbbításához hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Dániel nyújt,
a 06-30/479-5560 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nagyszentjánosi Közös Önkormányzati
Hivatal címére történő megküldésével (9072 Nagyszentjános,
Vasút utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: N/481-3/2022 , valamint
a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
vagy
Elektronikus úton Németh Dániel részére a
jegyzo@nagyszentjanos.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az
illetményalap
vonatkozásában
Nagyszentjános
Község
Önkormányzatának 3/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete az irányadó.
Egyéb juttatások az Egységes Közszolgálati Szabályzatban rögzítettek
szerint.

