Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztály
pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
19. Pénzügyi és számviteli feladatkör
Ellátandó feladatok:
Pénzügyi, számviteli feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az államháztartás rendje szerint önkormányzati számviteli, pénzügyi, gazdálkodási feladatok
végrehajtása (költségvetés, beszámolók készítése, vagyongazdálkodási feladatok ellátása),
analitikák vezetése, kötelezettségvállalás vezetése, normatíva igénylés és lemondás, egyéb
nyilvántartási feladatok elvégzése, főkönyvi könyvelés, ÁFA bevallások elkészítése,
mérlegben szereplő egyes eszközök és források értékelésének analitikus nyilvántartása,
dokumentálása, bizonylatolása, mérlegjelentések elkészítése, adatszolgáltatások teljesítése.
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,
Felsőfokú képesítés,
ECDL
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 mérlegképes könyvelő szakképesítés, önkormányzati költségvetési szervnél eltöltött
gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Zsuzsanna jegyző nyújt, a
46/613-000 -ás telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2043/2017. ,
valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 Elektronikus úton Kovács Zsuzsanna részére az info@felsozsolcaph.hu E-mail
címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Zsolca TV Képújság - 2017. május 12.
 Felsőzsolca város honlapja - 2017. május 12.
 Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2017. május 12.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.felsozsolca.hu honlapon
szerezhet.

