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Arloi Polgdrmesteri Hivatal

a "Kozszolgalati tisztviselokrol szolo" 2011 , evi CXCIX. torven y 45. S (1) bekezdese
alapj;in

palyazatot hirdet

Arloi Pol96rmesteri Hivatal

pdnzrigyi rigyint6z6

munkakor betoltesere.

A kozszolg6lati jogviszony idcitartama:

hatar ozatl a n i d ej u kozszo I g ar I a ti j o g v i szo n y

Foglalkoztatds jellege :

Teljes munkaido

A munkav6gz6s helye:

Borsod-Abauj-Zempldn megye, 3663 Arlo, Ady Endre ut 162.

A kcizszol96lati tisztviselcik k6pesitrSsi elciirdsairol szolo Zgt2O12. (lll. T.) Korm.rendelet alapjaln a munkakor betoltcije dltal ellStando feladatkcircik:

penzugyi 6s szdmviteli feladatkor 1 , melleklet 19. ssz,

Elliitando feladatok:

kontfrozds, gepi konyveles, vagyonnyilvantadas, analitikus nyilvdntarldsok vezet6se,

A munkakorhoz tartozo fobb tevdkenys6gi korcik:

konyveles, vagyon nyi lvdr nta rtas

Jo96llas, illetm6ny 6s juttatdsok:

A jogdrlldsra, az illetmeny megdllapitasara es a juttatasokra a "K6zszolgdlati tisztviselokjogalldsarol szolo" 2011. evi CXCIX. torveny, valamint a(z) itzoll . (1. 30.)
on kormdn yzati rendel et szeri nt re ndel kezesei az i ranvad o k.

http:/iadmrn,kozigallas, gov hu/pages/KJTK ozzeletel aspx?ll)=344929



2017. 11 .21 . Megtekint6s

Plly1zati felt6telek:

. Magyardllampolgdrsdg,

. Cselekvokdpesseg,

. Buntetlen eloelet,

. Kozepfok0 kepesltes, penzugy,

. Felhaszndloi szintri Internetes alkalmazdsok,. Vagyonnyilatkozat teteli eljdrds lefolytatdsa,

A pflyitzat elbir6l6sdn6l el6nyt jelent:
' Emelt szintu szakk6pesites, allamhtlztartdsi szakon mtirlegk6pes konyvelo,
' dllamigazgatdsi penzrigy teruletdn - Legalabb 1-3 ev szakmai tapasztalat,

A pitlyflzat r6szek6nt beny0jtand6 iratok, igazol6sok:

' szakmai oneletrajv, vegzettseget igazolo bizonyitvdnyok, hatosagi erkolcsi
bizony ltvany, nyi la Ikozat az ad atkezelesrol

A munkakor betolthet6s6g6nek id6pontja:

A munkakor legkorabban 2017 . december 18. napjatol toltheto be.

A plly1zat benyujtdsdnak hat6ride je: 2A17. december 13.

A palyazati kilr6ssal kapcsolatosan tov6bbi informdciot Klisoczkinl Papp Andrea nyujt,
a 30/9984676 -os telefonszamon.

A pitlyAzatok beny0jtdsdnak modja :

' Postai 0ton, a palyazatnak a Arloi Polgdrmesteri Hivatal cim6re tort6n6
megkuldes6vel (3663 Arlo, Ady Endre 0t 162.).Kdrjuk a borft6kon feltuntetni a
palyazati adatbdzisban szereplo azonosito szamot: 266412017. , valamint a
munkakor megnevezeset: p6nzugyi,ugyintezo.

es
' Szemelyesen: Klisoczkine Papp Andrea vagy Dorko Andrea, Borsod-Abauj-

Zempl5n megye, 3663 Arlo, Ady Endre ut 1G2. .

Ap6lyazati eljdriis, a pdlydzat elbir6lis6nak m6dja, rendje:

3 tag0 elok6szftcj bizottsdgi meghallgateis utdn a jegyzo dont"

A pitlyitzat elbirdl6s6nak hat6ride je: 2017. deeember 15.

A pflyflzati kiir6s tov6bbi kozzet6tel6nek helye, ideje:

. Superinfo - 2017 . december 1 .. Falut6ve Arlo
- honlap

A munkdltat6val kapcsolatban tovdbbi informdciot a www.arlo.hu honlapon
szerezhet.
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