
Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7443 Somogyjád, Kossuth L. utca 42.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzatok és intézmények az államháztartás rendje szerinti pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladataival kapcsolatos
feladatok  ellátása  az  ASP  rendszerben.  Az  ASP  rendszer  gazdálkodási  szakrendszerének  kezelése,  gazdasági  események
kontírozása, könyvelése, analitikus nyilvántartások vezetése, kötelezettségvállalások rögzítése, nyilvántartása. Közreműködés a
Magyar Államkincstár felé teljesítendő jelentések és adatszolgáltatások előkészítésében. Közreműködés a leltározási és selejtezési
feladatokban. Költségvetési és zárszámadási rendeletek elkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A  jogállásra,  az  illetmény  megállapítására  és  a  juttatásokra  a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvény
rendelkezései  ,  valamint  a(z)  Somogyjádi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  közszolgálati  szabályzatában  meghatározottak  az
irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi

szakképesítés, mérlegképes könyvelői képesítés,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Regisztráció könyviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felhasználói szintű ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete,
• Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Pályázatok elkészítésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

• Megbízhatóság,
• Terhelhetőség, stressztűrő képesség,
• Lendületes, motivált, céltudatos személyiség,
• Jó szintű probléma felismerő és megoldó képesség,
• Jó szintű önálló munkavégzésre alkalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. renelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal
• Motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
• Pályázató nyilatkozata az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséenk vállalásáról
• Pályázó nyilatkozata a 6 hónap próbaidő vállalásáról
• Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való

hozzájáruláshoz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dakos Péter, jegyző nyújt, a +36308283273 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7443

Somogyjád, Kossuth L. utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SKÖH/618/2021. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

• Elektronikus úton Dakos Péter, jegyző részére a jegyzo@somogyjad.t-online.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Dakos Péter, jegyző, Somogy megye, 7443 Somogyjád, Kossuth L. utca 42. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot személyes meghallgatást követően a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója
fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.somogyjad.hu - 2021. december 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza Nyomtatás
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