Garai Közös Önkormányzati Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Garai Közös Önkormányzati Hivatal
pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: A 29/2012. (III.7.) Korm.
rendelet 1. melléklet 19. pont.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Gara és Bácsszentgyörgy községek
önkormányzatai és intézményei működésével kapcsolatos pénzügyi, gazdálkodási, számviteli
feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások: A "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi
CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középfokú képesítés, pénzügyi, számviteli ügyintéző, képesített könyvelő,
Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő,
Professzionális szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
motivációs levél; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igazolása,
hogy az erkölcsi bizonyítvány igénylése folyamatban van; végzettséget, képesítéseket igazoló
okiratok másolata; a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítésének vállalására vonatkozóan; a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a
pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő
kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kertészné Molnár Anna nyújt (70/9332039).

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Garai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő
megküldésével (6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
azonosító számot: G/474-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
Elektronikus úton Kertészné Molnár Anna részére a titkarsag@gara.hu e-mail címen keresztül
Személyesen: Hódosné dr. Süke Amália, Bács-Kiskun megye, 6522 Gara, Kossuth L. u. 62.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot a polgármesterek
egyetértésével a jegyző bírálja el. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.gara.hu - 2018. február 12.

