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

számviteli munkatárs
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7661 Erzsébet, Fő utca 135.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet I.16 Pénzügyi igazgatási feladatok
Ellátandó feladatok:
Számviteli, pénzügyi feladatokban való részvétel. A bevételi és kiadási számviteli bizonylatok
teljes körű főkönyvi könyvelés. Kötelezettségvállalások, előirányzatok, szállító-vevői
nyilvántartása, banki átutalások bonyolítása, pénzügyi-számviteli egyeztetési feladatok ellátása.
az időszakos és éves beszámolók összeállításában. Kincstári rendszeres adatszolgáltatások,
nyilvántartások, támogatások vezetése, visszaigénylése. ÁFA bevallás elkészítése, benyújtása.

rögzítése,
számlák
Részvétel
analítikus

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati, számviteli, pénzügyi gazdálkodási és könyvelési
feladatok végrehajtása
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:







Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középiskola/gimnázium, számviteli ügyintézői, költségvetési szakon szerzett könyvelői
képesítés,
költségvetési szervnél - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,




Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet, felhasználói szintű internetes alkalmazások, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon,
mérlegképes könyvelői regisztráció,
 önkormányzatnál szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

EPER,KGR,ÖNKADÓ programok ismerete, vagyonkataszter nyilvántartás vezetésében
szerzett ismeretek, közigazgatási alapvizsga
Elvárt kompetenciák:


Jó szintű pontos, precíz, folyamatos önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


végzettséget igazoló okiratok másolatai, a 45/2012.(II.20.) Korm.rendelet szerinti fényképpel
ellátott szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. március 17. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.Tóth Sándor nyújt, a 06 30 945 2735 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő
megküldésével (7661 Erzsébet, Fő utca 135. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 116/2014. valamint a munkakör megnevezését:
számviteli munkatárs.
Személyesen: Dr.Tóth Sándor, Baranya megye, 7661 Erzsébet, Fő utca 135.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényesen pályázók közül a polgármesterek egyetértésével a jegyző dönt, továbbá fenntartja a jogot,
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.erzsebet.hu - 2014. február 24.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. február 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási
szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv
felel.

