
Arlói Polgármesteri Hivatal

                       
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése

alapján
pályázatot hirdet

Arlói Polgármesteri Hivatal 

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű GYES- idejére –ig tartó közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3663 Arló, Ady Endre 162.

Ellátandó feladatok:

Közmunka programokkal kapcsolatos pályázati, szerződéskötési feladatok. Pénzügyi
elszámolások, igénylések,selejtezések lebonyolítása Pénztárosi, illetmény számfejtési
feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

általános pénzügyi igazgatási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint a
közszolgálati szabályzat az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,

 •         Büntetlen előélet,
 •         Középfokú képesítés, pénzügyi-számviteli képesítés,

•         pénzügyi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Középfokú képesítés, mérlegképes könyvelői szakképesítés,
•         Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
•         államigazgatási pénzügyi gyakorlat, közigazgatási alap ill. szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:



•         Szakmai önéletrajz
•         Személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat
•         Erkölcsi bizonyítvány
•         Iskolai bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Klisóczkiné Papp Andrea nyújt,
a 06-48/444-004 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Arlói Polgármesteri Hivatal címére történő

megküldésével (3663 Arló, Ady Endre út 162. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1730/2022 , valamint a
munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

•         Személyesen: Klisóczkiné Papp Andrea, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3663
Arló, Ady Endre út 162. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         arlo.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

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

 

Nyomtatás


