A Zánkai Közös

Önkormányzati Hiyatal a köz§zotgálati ti§ztviselókről szóló 2011, évi CXCIX.
törvény alapján áIIást hirdet (fel§őfokú végzett§égű) pénzügy!§zámviteli ügyiDtézói
muDkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejú közszolgálati jogviszony
Foglalkozlalá§ jellege: leljes mun}didds

A munkayégzéshelye: Zánkai Közös Önkormiin) zcti Hi\

ata], cLme: 82

5

] Zánka, Iskola utca

1 1,

A munkakörhöz

tartozó főbb tevékenységikörök: könyvelési, pénzügyi ellenjegyzési, leltfuozási
feladatok ellátása; kis- és nagyéfiékűeszköZök n),ilvántaflása; költségvetés tervezése, rendelet
elkészítése;adat§Zolgáltatások elkészítése;pályfuatok eiszámolása; normatíva igénylések,
elszrimoláso( statisáikai és önkományzat jelentések. bevallá§ok; beszámolók eikészítése:
képviselő-te§tületi üé§ek pénzügyi döntés;inek végrehajtása.
Jogállás, illetmény é§ juttatások:
A jogállásra, az illehrény megál]apításfua és a juttatá§okra a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX, törvény, valamint Zánkai KöZös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati
Szabályzata rendelkezesei az irán1 adok,

A munkakör betöltésének feltételeil
- 29/2012. {n. 7,) Ko1m, rendeletnek való meglé]elés (a kózszolgálati tisáviselők képesítési

előírásairól) I. melléklet 19, pont I. besololási osztály
- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség
- biintetlen előélet
- felha§ználói szintú MS Office (irodai alkalmazások)
- vagyoünyilatkozat tételi eljáíá§ lefolytatá§a
- 6 hónap próbaidő vállalása

A munkakör t etöltésénél elónyt jelent!
- ASP rendszer ismerete
- ECDL

- köZigMgatási területen szerzett szakmai tapasztaiat előny

A jelentkezés ré§zeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 45/2012. (II.20.) Kolm. rendelet 8, §-a alapján ké§zitett lészletes fényképes szakmai önéletrajz
- iskolai végzett§éget igazoló okiratok másolata
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvály
- nyilatkozat arról, hogy a b€nyújtott páyázatiljelentkezési anyagot az elbiráási e]i!fuásbaü
résztvevők megi§melhetik
- nyilatkozat arról, hogy a munkaköI betöltését megelőzően vagyol]nyilatkozatot tesz és a próbaidőt
vállalja
- nyilatkozat anól, hogy a közszolgáiati tisztviselőkről szóló tön ény 84-85. §-ban meghatározott
összefórhetetlenség

A

fennáll_e

munkakör betölthető§égének időpontja:

azonrtal betölthető,

A

munkakör a jelentkezések elbírálását követően

A je|entkezé§ b€nyújtá§á[ak

határideie: 2017. április 28.

A muntaköI betöltésével kapcsolatosan további infomációt Lükícs Ágnes jegyző nyújt a
000 teiefonszámon.

87/468-

A pályázat benyújtá§ának módjaI
- Postai úton Zínkai KöZö§ Önkormányzati Hivatal (8251 Zánka, lskola u. 11.) címéretörténő
megküIdésével
- Személyesen: ügyfélfogadási időben Zán}ai Közös
1 1.) Lukács Agnes jegyzőnél

ÖnkormáDyzati Hivatal (8251 Zánka, Iskola u.

A jelentkezések elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett jelentkezés alapjrin a polgiímester egyetálésével a munkáltatói jogkör gyakorló ja
dönt. A jelentkezők az eredményről az elbírálást követően értesítéstkapnak, Az eredménytelenül
pályázók anyagát postai úton visszakiildjük,
A jelentkezések elbírálásának határideje; 2017. május 10.

Az á|lá§hirdetés további közzéíételének hclye:
- wu]w.zanka.hu honlapon
- www.monoszlo,hu honlapon

- www.balatonszepezd.hu honlapon
- urww. szenlantalfa.hu honlapon
- www.balatoncsicso,hu honlapon
- www,obudavar.hu honlapon
- www,szentj akabfa,hu honlapon
- wwlÁ7,tagyon.hu honlapon
- Zánka, Monoszló, Balatonszepezd, Szentaítalfa, Balatoncsicsó, obudavár, Szentjakabfa, Tagyon
községek hirdetőtáblán
- Zankatv.hu honlapon
Zánka, 201'1 , áptilis
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