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Teveli Közös
a közszolgálati

tisáviselőkről

5fl

Önkorm ányzati HivataI

szóló 2011 , évi CXCX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Teveli Közös

Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati

Foglalkoztatás jellege

jogviszony

:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Tolna megye,7181 Tevel, Fó utca 288.

A kÖzszolgá|ati tisztviselók képesítésielőírásairól szőlő
ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 19.

2912012. (lll, 7.)

Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által

Pénzügyi és sámviteli feladatkör ll. besorolási osáályban

Ellátandó feladatok:
költségvetés, beszámoló, mérlegjelentések készítése,könyveléssel, pénzügyi ügyintééssela vonatkozó nyilvántartások

vezetésével, adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, EPER, KGR, KlR rendszer használata, humánpolitikai feladatok
ellátása

A munkakörhözErtoző

főbb tevékenységikörök:

Pénzügyi, sámviteli, gazdálkodási feladatok ellátása.

Jogállás, il|etmény és juttatások:

A jogállásra, az

illetmény megállapítására
rendelkezései az irányadók.

és a juttatásokra a közszolgálati tisáviselőkról szóló 2011. évi CXCX.

törvény

Pályázati feltételek:
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Magyarállampolgárság,
Cselekvóképesség,
Büntetlen elóélet,
Középiskola/gimnázium, közgazdasági szakképesítésvagy pénzügyi-sámviteli szakképesítés,középiskolai
végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemzó-és szakstatisáikai ügyintézó, banki ügyintéző,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmaások),
,

\ágyonnyilatkozattételieljáráslefolytatása,

lbírálásánál előnyt je lent:
államhááartásivagyvállalkoióimérlegképeskönyvelószakképesítés,
pénzügyi területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasáalat,
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önkormányzatnál - Legalább ,1-3 év szakmai tapasáalat,
EPER, KGR programok ismerete, használata - í év alatti szakmai tapasáalat,

Elvárt kompetenciák:

§

Kiváló szintű önálló,

pontos, megbízható felelősségteljes munkavégzés,

Előnyt jelentő kom petenciák:

§
A

Közigazgatási alapvizsga

pály ázat része ként be ny újtandó iratok, i gazolások:

§
§
§
§

a2011.évi CXCIX.törvény5.melléklete, ésa4512012. (ll1.20.) Korm.rendeletl.mellékleteszerinti önéletrajz
végzettségetigazoló okiratok másolata
a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
a PálYázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résávevók a pályázati anyagot teljeskörűen megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május

't4.

Apályázatí kiírással kapcsolatosan további információt Budainé Szomolai Csilla nyújt, a741524-012 -os telefonsámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§

§

Postai Úton, a pályázatnak a Teveli Közös Önkormányzati Hivatal címére történó megküldésével (7í 81 Tevel, Fő utca
288. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerepló azonosító számot: 117 5l2O15 , valamint a
munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
Személyesen: , Tolna megye, Tevel 7181, Fó utca 288.
.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje;

a pályázókszemélyes meghallgatáson vesznek résá. A
meghallgatáson tapasáaltak alapján a kiválasáásról a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A kinevezéskor a munkáltató 6 hónap
Próbaidőt köt ki. A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást erednrénytelennek nyilvánítsa.

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatotbenyújtók közül,

A

pály ázat

e lb

írálásának határideje

: 20 1 5. máj us 20.

A pályázati kiírás további közzétételének hetye, ideje:

§

www.tevel.hu köérdekű információUhírek - 2015. április 27

A KÖZGÁLLÁS publikálási idópontja: 2015.

.

április 27.

APálYázati kiírás közzétevóje a Nemzeti Közigazgatási lntézet (NKl). A pályázati kiírás a közigazgatási
megküldött adatokat tartalma,-a, így annak tartalmáért a pályázatoí kiíró szerv felel.
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szerv által az NKl részére
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