Arnót község Önkormányzata
a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Polgármesteri Hivatal - Arnót
pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 3 év –ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3713 Arnót, Petőfi Sándor utca 120.
A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
16. pénzügyi igazgatási feladatok II. besorolási osztály
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzat pénzügyi , gazdálkodási feladatainak ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról
szóló" 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:



Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,





Büntetlen előélet,
Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Középfokú képesítés, mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon,
 szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Szakmai önéletrajz, a végzettséget igazoló oklevelek, 3 hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Lászlóné nyújt, a 46/500-740 os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal - Arnót címére történő
megküldésével (3713 Arnót, Petőfi Sándor utca 120. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 773/0/2011 ,
valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A legjobb pályázatokat benyújtók meghallgatása után a jegyző dönt
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 11.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.arnot.hu - 2011. március 21.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

