
Komádi Gyermekotthon

                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Komádi Gyermekotthon

gazdasági ügyintéz ő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony id őtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4138 Komádi, Köztársaság útja 31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezet ői megbízással járó lényeges feladatok:

Az  intézmény  költségvetési  tervezetének  előkészítése,  az  elemi  költségvetés
összeállítása.  Előirányzat  módosítással  kapcsolatos  feladatok  ellátása,  költségvetés
végrehajtásáról  szóló  beszámoló  elkészítésében  való  közreműködés.  A  beérkező,
kimenő számlák feldolgozása, a kifizetések nyomonkövetése és ellenőrzése. A létszám
és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

§         Középiskola/gimnázium, pénzügy, számvitel,
§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
§         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál el őnyt jelent:
§         Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelői végzettség,
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§         költségvetési szervnél szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
§         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

A munkakör betölthet őségének id őpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:  2015. július 8.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Hidvégi  László  nyújt,  a
0654438012 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Postai úton, a pályázatnak a Komádi Gyermekotthon címére történő

megküldésével (4138 Komádi, Köztársaság útja 31. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz-26-1/2015
, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.

§         Elektronikus úton Hidvégi László részére a komadigyotthon@gmail.com
E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Hidvégi László, Hajdú-Bihar megye, 4138 Komádi,
Köztársaság útja 31. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A  beérkezett  dokumentumok  előzetes  értékelése  után  az  álláshely  betöltésére
jelentkezőket három tagú bizottság hallgatja meg.

A pályázat elbírálásának határideje:  2015. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, id eje:

§         www.komadigyermekotthon.hu - 2015. június 22.

A  munkáltatóval  kapcsolatban  további  információt  a
www.komadigyermekotthon.hu honlapon szerezhet.
 

 

Nyomtatás
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