Gencsapáti Polgármesteri Hivatal
a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Gencsapáti Polgármesteri Hivatal

pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott időtartamú, 2019. április 1-től 2020. május 31-ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229.
A munkakörhöz betöltője által ellátandó feladatkörök:
Az önkormányzati és intézményei gazdálkodásával és számviteli feladatainak ellátásával
kapcsolatos feladatok ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései irányadók.
Pályázati feltételek:
o
o
o
o
o

magyar állampolgárság
cselekvőképesség
büntetlen előélet
a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet I. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli
feladatkör II. besorolási osztály szerinti képesítés
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
o
o
o
o
o

Felsőfokú képesítés
Felhasználói szintű internetes alkalmazások
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
Költségvetési szervnél szerzett gyakorlat – 1 év szakmai tapasztalat
ASP pénzügyi és gazdálkodási szakrendszer ismerte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
o
o
o
o

45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a és 1. sz. melléklete szerinti szakmai
önéletrajz
végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai,
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
A pályázó nyilatkozata arról, hogy
- a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. március 30.
A pályázat benyújtásának módja:
o
o
o

Postai úton, a pályázatnak a Gencsapáti Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229.)
elektronikus úton a jegyző részére a dr.gorog.istvan@gencsapati.hu e-mail címre
Személyesen: Dr. Görög István jegyző Vas megye, 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A Pályáztató
fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné
nyilvánításának jogát. A kinevezéskor a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 46. § (1) és az 59. § (5) pontja az irányadó.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. április 1.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
o
o

Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája –
www.gencsapati.hu

2019. március 14.
2019. március 14.

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 20.

