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Horti Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Horti Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi előadó
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Heves megye, 3014 Hort, Szabadság tér 40.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 19/II.
Ellátandó feladatok:
Foglalkoztatottak jogviszonnyal kapcsolatos iratainak elkészítése, nem rendszeres
kifizetések, túlórák, szabadság, egyéb távollétek jelentése, cafeteria, házipénztár
kezelése
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
pénzügyi, gazdasági és munkaügyi ügyintézés
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 az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középfokú képesítés, Gazdasági, pénzügyi,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, Mérlegképes könyvelői végzettség,
• Hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, pályázó
nyilatkozata a személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséről, pályázó
nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laczikné dr Barati Katalin nyújt,
a 37/378-001 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Horti Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (3014 Hort, Szabadság tér 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1611/2019. , valamint a
munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó.
• Személyesen: Laczikné dr Barati Katalin, Heves megye, 3014 Hort,
Szabadság tér 40. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

Honlap - 2019. június 3.
Hirdető tábla - 2019. június 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hort.hu honlapon
szerezhet.
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Nyomtatás
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