Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal
pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2023.07.21. –ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3592 Nemesbikk, Petőfi út 13.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ellátja a Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal és Nemesbikk Község
Önkormányzata által fenntartott valamennyi költségvetési szerv munkaügyi,
számfejtési, pénztárosi feladatait. Közreműködik a leltározási és selejtezési
feladatokban, valamint az év eleji nyitó és az év végi zárlati munkálatokban.
Közreműködik az önkormányzat és intézménye vonatkozásában költségvetés,
beszámoló és zárszámadás készítésében, elemi költségvetés összeállításában,
intézmény finanszírozási feladatok ellátásában. Ellátja a költségvetési szervek
kontírozási feladatait. Vagyonnyilvántartás vezetése, pályázatok elszámolása, KIRA
program és ASP modell használata.
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,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Középfokú képesítés, mérlegképes könyvelői végzettség,
 önkormányzati gazdálkodás szerzett - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,
 ECDL
 KIRA program ismerete
 ASP modell ismerete
Elvárt kompetenciák:




Kiváló szintű Megbízhatóság, precizitás, fegyelmezettség,
Kiváló szintű Jó kommunikációs képesség,
Kiváló szintű Terhelhetőség, nagyfokú munkabírás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:







Érvényes 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv.
42. § alapján (köztisztviselők részére), vagy arra vonatkozó igazolás, hogy
a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.
Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
1. melléklet szerinti tartalommal
Motivációs levél
Iskolai végzettséget, egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok
másolata
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez
Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Harangozóné Vitális Márta
Klára nyújt, a 06/20/457-2996 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:



Postai úton, a pályázatnak a Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal
címére történő megküldésével (3592 Nemesbikk, Petőfi út 13. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
NBK/860/2022. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyigazdálkodási ügyintéző.
vagy
 Elektronikus úton Harangozóné Vitális Márta Klára részére a
jegyzo@nemesbikk.hu E-mail címen keresztül
vagy
 Személyesen: Harangozóné Vitális Márta Klára, Borsod-AbaújZemplén megye, 3592 Nemesbikk, Petőfi út 13. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kinevezési jogkört a jegyző gyakorolja Nemesbikk Község Önkormányzata
polgármesterének egyetértésével.A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy
a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok beérkezési
határideje a pályázatban megjelölt benyújtási határidő. A munkáltatói jogkör
gyakorlója 3 hónap próbaidőt köt ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.nemesbikk.hu - 2022. augusztus 30.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nemesbikk.hu
honlapon szerezhet.

