
Zánkai Közös Onkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törwény alapján állást hirdet pénzügyi ü$/intéző munkakör betöltésérc.

A közszolgálati jogt-i§zony időtartamn: hatá.ozatlan idciű kijzszo lgálati j r_,gr iszon1

Foglalkoztatás jcllcge: teljes murl(aidós

A munkavégzós hclyci Zánkai Közö§ Ünkormányzali Hi\atrl köZigazgatási teriilete
(Balatonszepezdi Kitcndcltsóg) cím: 8252 Balatonszepezd, Aryád u. 27,

A munkakörhöz tartozó főbb tevékeny§ógi körök:
- ASP szakrendszerek kezelése (g;zdálkodási, intkezelési é5 ingatlan-\,agyonkataszter)
- bizonylatok eliíkészítése kónyvelésre,
- számlrák utalása,
- házipénztiir kezelése,
- kötelezettségváilalások nyilváltartása és rögZitése,
- részletezó nyilv.intartások vezetése
- megrendelések kezclése, nyilvántaftása
- szfurrlázási feladatok cLiátása
- leltározásban való közlcmúködós,
- statisZtikai adatszolgáltatásban való köZreműködés,
- ifatkeze]és
- választási közreniiködés

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény rnegállapitására és a jUttaásokra a kóZszolgiilati tisztviselőkól szóló
20ll. évi CXCIX. tijrvény, valanlint ZcnLJi KöZö5 ÖnkormiLll zcti Hivatal Közszolgálati
Szabályzata rendelkezései az irányadók,

A munkakör betöltésének feltételei:
- 29/2012. (1lI- 7.) Korm- rendi-letnek való meglélelés (a köZszolgálati tisztviselók képesítési
clóirásairól) 19. pont Il. bcsorolási osáálybarr
- nragyar áIlan' polgárság
, cselekvőképesség
- büntetlen elóélei
- köZigazgatási területen szezett szakmai tapaszlalat előny
- fclhasználói szintú MS Officc (irodai alkalmazások)
_ vagyonnyiIatkozat tételi cljárás lefol}tatása
- 3 hónap próbaidíi vállalása

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolá§ok:
- 45/20l2. (11.20,,) Konn. rendelet 8.§-a alapján készített részletes fét,tyképcs szakrnai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
- három irónapnál nern légebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat anó1, 1rogy a benyújtott pályázati,/jelentkezési anyagot aZ elbírálási eljárásban

iésztveVők tnegismerhetik
- nyilatkozat anól, hogy a munkakör bctöltósót megelőziien virgyorrnyilatkozatot tesz ós a

próbaidőt vállalja
- nyilatkozat alTól, hogy a közs7olgálati tisztviselőkről szóló törvény 84-85. §-ban ncghatározott

össZeféIhetetlenség fennáll-e



A munkakör betólthetőségének időpontja:
azonnal betijlthető,

A munkakör a.jelentkezések elbírálását kövctócn

A j€lentkezés benyújtásának határideje: 2018. május 2 i.

A munkakör betöitésével kapcsolatosJn torabhi inlormációt Lukacs Agnes jegyző nyújt a
87/468-0l 9 lelefonszáion.

A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal (825l Záíka. Iskola utca 1 l .) címóre töfténő
megküldésével
- Személyesen: ügyt§fogadási időben Zrinl<ai Közijs Önkolmányzati ltivatal (825l Zánka, Iskola
utca 11.) Lukács Agnesjegyzőnél

A jclentkezésck clbírálásának módja, rendje:
A beérkezett jelentkezés alapján a polgámester
dónt. Ajelentkezők aZ eledményről aZ elbíráLást
pályázók anyagál postai úton visszaküldjük.

egyetéftésével a munká]tatói jogkör gyakoriója
kö\,etően éíesítést kapnak. Az cícdmén)telenül

Az álláshirdetés további közzétételének hclycI
, kozigallas.gov,hu
- rvwrv,zanka,lru honlapon
- lvwv.monoszlo.hrL honlapon
- wnvw.balatonszcpc7d.hu horT lapon
_ Bv\,_5zcntantalfa,hu honlapon
- wlru,balat,,n..ic.,,.hu h.rnlapun
- wwlv.obudaval.hu honlapon
- \i,$-$,. szentjakabt'a. hu honlapon
, twwr,l:g} nn,hu honlannn
- Zánka, Monoszló, Balatonszepezd, Szentantalla, Balatonosicsó, obuda\,ár, Szentjakabfa.
Tagyon köZségek hirdetőláblái
- Zánka Tv, képújság

Zánka, 2018, április 25.
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