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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-munkaügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű helyettesítés 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.

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

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2021. (III.7.) Korm. rendelet
1. melléklet 23. számú humánpolitikai feladatkör , és a 19. pontja szerinti feladatkör I.
vagy II. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

Az Önkormányzat és intézményei humánpolitikai feladatainak és pénzügyi,
gazdálkodási feladatainak ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jogviszony létesítéssel, megszüntetéssel, előmenetellel kapcsolatos ügyintézés.
Munkaügyi nyilvántartások vezetése. KIRA illetményszámfejtő program alkalmazása.
Kezeli az önkormányzat és intézményei, valamint a nemzetiségi önkormányzat
házipénztárának ellátmányát. Az ASP rendszerben rögzíti a pénztári mozgásokat.
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Elkészíti a pénztári analitikát, a kiadási és a bevételi pénztárbizonylatokat, a
pénztárnyitást, a pénztár zárást és a pénztári jelentéseket. Az ASP rendszerben végzi a
pénztári tételek könyvelését. Elkészíti és kinyomtatja a készpénzes vevői számlákat,
valamint hozzárendeli azokat a pénztári tételhez. Rögzíti a készpénzes szállítói
számlákat és hozzárendeli a pénztári tételhez. Kifizetés előtt ellenőrzi a bizonylatok
alaki, tartalmi megfelelőségét. A pénzmozgáshoz kapcsolódóan analitikus nyilvántartást
vezet. A házipénztárból teljesített és jelentési kötelezettséggel járó kifizetésekről adatot
szolgáltat. Közreműködik a beszámolók, mérlegjelentések elkészítésében, a
könyveléssel és az érvényesítéssel kapcsolatos feladatok ellátásában, normatíva és
költségvetési támogatások igénylésében és az elszámolásában

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.
                       
Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,

 •         Büntetlen előélet,
 •         Középiskola/gimnázium,

•         pénzügyi-munkaügyi területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Felsőfokú képesítés, Felsőfokú képesítés, humánpolitikai szakképzettség,
•         Felhasználói szintű ASP, KIR ,
•         Felsőfokú képesítés, humánpolitikai szakképzettség
•         Alap-, közigazgatási szakvizsga
•         gépírási gyakorlat
•         ASP rendszer ismerete

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Jó szintű önálló munkavégzés
•         Jó szintű pontos, precíz munkavégzés
•         Kiváló szintű megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz
•         iskolai végzettséget, nyelvvizsgát és egyéb képesítést tanúsító okiratok

másolata
•         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata
•         hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez
•         nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség eljárás lefolytatásához
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A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szinesi Erna Eszter nyújt, a
0688264011 -os telefonszámon.

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

mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntésre az érvényesen pályázók közül kiválasztottak személyes meghallgatása
után, a polgármester egyetértésével kerül sor. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a
pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör betöltése 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

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

 

Nyomtatás


