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Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal

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

alapján
pályázatot hirdet

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 
Pénzügyi Osztály

  
pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 19. pontja szerint, az I.
besorolási osztályban: pénzügyi igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

Hivatali és önkormányzati könyvelési feladatok, költségvetés és beszámoló készítésben
együttműködés, információ szolgáltatás a képviselő-testület felé, pénzforgalom
feldolgozása, kintlevőségek kezelése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Könyvelési feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:
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A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z)
Balassagyarmat Város Képviselő-testületének a Balassagyarmati Közös
Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit, ügykezelőit és munkavállalóit megillető szociális,
jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról szóló önkormányzati rendeletének és a
Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,

 •         Büntetlen előélet,
 •         Főiskola, a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1.számú melléklet 19.pontja szerinti

szakképesítés,
•         Gyakorlott szintű ASP gazdasági alrendszer,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a pályázó részletes szakmai önéletrajza
•         a végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolata
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szikora Péter, Pénzügyi
osztályvezető nyújt, a 0635/505-985 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal

címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út
12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: ÖHI/1195/2019 , valamint a munkakör megnevezését:
pénzügyi ügyintéző.

•         Személyesen: Vida Tibor, Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi
fejedelem út 12. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókkal történő elbeszélgetés után a pénzügyi osztályvezető javaslatát
figyelembe véve a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a kinevezésről 6 hónap próbaidő
kikötése mellett. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
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•         Balassagyarmat Város Honlapja - 2019. április 22.
•         Balassagyarmati Városi TV Képújsága - 2019. április 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balassagyarmat.hu
honlapon szerezhet.

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


