Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi osztály
Pénzügyi előadó
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2 év –ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Vagyonnyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása. Tárgyi eszközök nyilvántartása,
aktiválása, értékcsökkenés kiszámítása, selejtezések számviteli és pénzügyi rendezése. A
feladatköréhez tartozó statisztikai jelentések elkészítése. Az önkormányzati bérlakások
igényléséről nyilvántartást vezet, előkészíti a lakásbérleti szerződéseket, majd nyilvántartja.
Kapcsolatot tart a biztosítókkal, az önkormányzati ingatlanok, gépjárművek biztosításával és a
bekövetkezett káresemények rendezésével kapcsolatba. Ingatlanokkal kapcsolatos földhivatali
ügyintézés.
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, Pénzügyi, számviteli képesítés,
Magyar állampolgárság
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Felsőfokú képesítés, Pénzügyi-számviteli területen szerzett felsőfokú végzettség,
mérlegképes könyvelő képesítés,
 Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,
 Pénzügyi, számviteli területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 B kategóriás vezetői engedély
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:





Szakmai önéletrajz
Végzettséget, valamint az egyéb képzettséget igazoló okiratok hiteles másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul
 Szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkaügyi okmányok
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyebnár Ágnes nyújt, a 66/589-312 os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal címére
történő megküldésével (5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KON/62-13/2018 ,
valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi előadó.
 Személyesen: Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal, Békés megye, 5553
Kondoros, Hősök tere 4-5. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Szóbeli meghallgatást követően a nyertes pályázó kinevezéséről Kondoros Város Jegyzője
dönt, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
A kiírásnak (tartalmi és formai szempontból) nem megfelelő pályázatok további értékelésre
nem kerülnek, azt a pályázó részére visszaküldjük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 16.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kondoros.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási
szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

