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Nagyvázsony Község Önkormányzata

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

alapján
pályázatot hirdet

Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 
 

Pénzügyi-számvitel ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű határozott idejű gyed,gyes idejére 2023.03.31 –ig tartó közszolgálati
jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál utca 96.

Ellátandó feladatok:

Az Önkormányzat és intézményei részére pénzügyi feladatok elvégzése, egyéb
kapcsolódó analitikák, nyilvántartások vezetése. Az Államkincstár felé adatszolgáltatás,
folyamatos kapcsolattartás. Az ASP gazdálkodási modulban történő feladatellátás, ÁFA
bevallások, KSH feladatok, egyéb adatszolgáltatások teljesítésének előkészítése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pénzügyi-számviteli 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) A jogállásra,
az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.
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Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,

 •         Büntetlen előélet,
 •         Középiskola/gimnázium, 29/2012 (III.7) Korm.rend. 1. sz. melléklet 19. pontja;

pénzügyi és számviteli feladatkör (II. besorolás),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Felsőfokú képesítés, Mérlegképes könyvelő,
•         Államháztartási költségvetési tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
•         közigazgatási alapvizsga, közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett

gyakorlat, államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés , ASP
program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes fényképes
önéletrajz, az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló
okirat másolatát, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó
nyilatkozat, a pályázó nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Vajda Krisztina nyújt,
a +3688/515-217 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton Szinesi Erna Eszter részére a Jegyzo@nagyvazsony.hu E-

mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.nagyvazsony.hu - 2021. január 15.

 
 

Nyomtatás


