Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi ügyintéző, pénztáros
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4556 Magy, Hősök tere 4.
Ellátandó feladatok:
Feladatait Magy Község Önkormányzata illetékességi területén látja el. Belső
szabályzatban foglalt feladatok ellátása vezetői megbízás alapján. Költségvetéshez
kapcsolódó feladatok, házi pénztárosi feladatok, ASP szakrendszerek kezelése, egyéb
pénzügyi és nyilvántartási feladatok munkaköri leírás alapján. Munkaügyi feladatok
ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Házipénztár kezelése, bérhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése,
Közszolgálati Szabályzatban előírt nyilvántartások vezetése, vagyonbiztosítással
kapcsolatos feladatok ellátása, költségvetési jelentés elkészítésében közreműködés,
számlázási feladatok, munkaügyi 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)
Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatában foglaltak
az irányadók.
Pályázati feltételek:

•
•
•
•
•
•
•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középiskola/gimnázium, Pénzügyi ügyintéző,
Pénzügyi területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Középfokú képesítés, mérlegképes könyvelő ÁHT szak,
• Pénzügyi területen - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• ASP Szakrendszerek ismerete
• Szakirányú felsőfokú végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

Korábbi jogviszonyok pontos időtartammal történő megjelölését tartalmazó
részletes szakmai,fényképes önéletrajz. Alkalmazási feltételek meglétét
igazoló bizonyítványok másolata,nyilatkozat a büntetlen előélet igazolásáról
(sikeres pályázat elnyerésekor erkölcsi bizonyítvány megléte), hozzájáruló
nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát
megismerhetik. Összeférhetetlenségei nyilatkozat a 2011.évi CXCIX.tv.(Kttv.)
85. § (4) bek. hivatkozva.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács-Szilvási Ágota jegyző
nyújt, a +36-42/352-423 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal
címére történő megküldésével (4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
RAM/198/2021. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző,
pénztáros.
• Személyesen: , Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4536 Ramocsaháza, Fő tér
1. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkáltató a beérkezett pályázatok alapján, szükség
meghallgatást követően dönt a nyertes pályázó személyéről.

esetén

személyes

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

Ramocsaháza, Nyírkércs, Nyíribrony és Magy községek honlapjai - 2021.
február 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A Kttv.
értelmében a próbaidő 6 hónap.

Nyomtatás

