A ZánkaiKözös

Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény alapján pályázatot hirdet munkaügyi-, pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: 8251 Zánka, Iskola utca

1 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: munkaügyi-, személyzeti feladatok ellátása a
KIRA programban; folyamatos kapcsolattartás a Magyar Államkincsár Illetményszámfejtési Iroda
illetékes munkatársaival; számlrázás; házipénztar kezelése; pénzügyi-, szarnviteli analitikus
leIadatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisáviselókról szóló
201 1 . évi CXCX. törvény, valamint Zankai Közös Önkormanyzati Hivatal Közszolgálati
Szabályzata rendelkezései az irrlnyadók.

A munkakör betöltésének feltételei:

,

2912012. (III. 7.) Korm. rendeletnek való megfelelés (a közszolgálati
elóírásairól) 1 1., 19. pont I. és II. besorolási osztályban
- magyar állampolgárság
-. cselekvőképesség
- hüntetlen előélet
- felhasználói szintú MS Oífice (irodai alkalmazások)
- vagyorrrryilatk ozaí téíelieljáíás lefolytatása
- 6 hónap próbaidő vállalása

,.

tisztviselők képesitési

A munkakör betö|tésénél előnyt jelent:
- KIRA ismerete
- ECDL
- német vagy angol nyelv ismerete

- közigazgatási területen szerzett szakmai tapas^alat
A jelentkezés részeként benyújtandó irato\ igazolások:
- 4512012, (II.20.) Korm. rendelet 8.§-a alapjan készítettrészletes fenyképes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettségetigazoló okiratok másolata
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat anól, hogy a benyújtott pályázatiljelentkezési anyagot az elbitálási eljárásban
résztvevők megismerhetik
- nyilatkozat anól, hogy a munkakör betöltését megelőzően vagyonryilatk ozaíoítesz és a próbaidót
vállalja
- nyilatkozat anól, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 84-85. §-ban meghatriLrozott
összeférhetetlenség fennáll-e

A munkakör betö|thetőségének időpontja: 2018. december 01.
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2018. november 16.

A munkakör betöltésével kapcsolatosan további információt dr. Rozgonyi Viktória jegyző nyújía
3 0 / 47 9

-7

9 -

47 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

- Postai Úton a Zfu*ai Közös Önkormányzati Hivatal (825I Zfuka,Iskola utca 11.) címéretörténó
megküldésse1
- Személyesen: ügyfélfogadási időben Zánkai Közös Önkorm ányzaíi Hivaíalban (8251 Zánka,
Iskola utca 1 1.)

A jelentkezések elbírálásának módja, rendje:
beérkezett jelentkezés alapjén a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A jelentkezők az
eredményről az elbítálást követően értesítéstkapnak. Az eredménytelenül pályazők anyagát postai
úton visszaküldjük.

A

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2018. november 23.

Az álláshirdetés közzétételének helye:
- közigállás
- www.zanka.hu honlapon
- www.monoszlo.hu honlapon
- www.balatonszepezd.hu honlapon
- www. szentantalfa.hu honlapon
- www.balatoncsicso.hu honlapon
www.obudavar.hu honlapon
- Www.szentj akabfa.hu honlapon
- www.tagyon.hu honlapon
- Zá*aTv. képújságban
-,

Zánka,2018.10.24.

