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Ügyiratszám: 1104/2018.
Balatonvilágos Község Önkormányzat
Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete
pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Balatonvilágos 8171 Csók István sétány 38.
Ellátandó feladatok:
Házi pénztár vezetése, szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, kiállítandó számlák
előkészítése, szállítók és vevők nyilvántartása, utalás és a kiegyenlítés tényének bejegyzése,
személyi anyagok kezelése-, munkaügyi dokumentumok elkészítése, nagy értékű eszközök
évenkénti leltározása, bank és pénztárbizonylat előkészítése a könyvelés részére, befektetett
eszközök nyilvántartása-, értékcsökkenés elszámolása, papír írószer, tisztítószer beszerzés.
Pályázati feltétel:
- Magyar állampolgárság
- Cselekvőképesség
- Büntetlen előélet
- Érettségi
- Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- Pénzügyi, számviteli szakképesítés
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- legalább 3 éves szakmai tapasztalat
- egyéb kapcsolódó szakirányú végzettség, képesítés (pl.: tb ügyintéző)
- KIRA program ismerete
- mérlegképes könyvelői szakképesítés
Elvárt kompetenciák:
jó kommunikációs, problémamegoldó képesség, terhelhetőség, pontosság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes önéletrajz;
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
- nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról;
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban
résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek;
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló
feladószelvény.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A betöltést követően 6 hónap a próbaidő.
Bérezés: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései a mérvadóak.
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. 04. 25.
A pályázattal kapcsolatos további információt Kovács Tamás intézményvezető nyújt, a
30-377-3548–as telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak Balatonvilágos Község Önkormányzat GEVSZ címére
történő megküldésével (8171 Balatonvilágos, Csók István stny. 38.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 1104/2018, valamint a munkakör
megnevezését: „pénzügyi ügyintéző”, vagy
- személyesen a fenti címen a pályázat zárt borítékban történő leadásával.
Pályázat elbírálásának határideje: 2018. 04. 30.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
- kozigallas.hu
- www.balatonvilagos.hu (Balatonvilágos Község Önkormányzata hivatalos honlapja)
- Világosi Hírmondó helyi újság
Balatonvilágos 2018. március 19.

Kovács Tamás
intézményvezető

