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xözlcÁLLÁs

Szlkszól Közös
a kÖzszolgálati tisztviselökről

A Közszféra Ál]ásportálja

Önkormányzatl Hlvatat

szóló 201'l. évi CXCIX. törvény 45. . (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Szi kszói

Közös

Önkorm ányzati Hivatal

könyvelő
munkakör

betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idótartama:
határozatlan idejú közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidó

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1,

A munkakörhözáftozó

fóbb tevékenységi körök:

Allamháztartás rendje szerinti Önkormányzati számviteli, pénzügyi feladatok, önkormányzat és szervei költsé9Vetésének,
zárszámadásának elkészítése,kontírozás, kÖnyvelés, stratisztikai jelentések készítése,adatszolgáltatás, gazdasági események
elókészítése,adminisztrálása Asp rendszerben.

Jogállás, illetmóny és juttatások:
A jogállásra, az illetrnény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati

tisztviselökról szóló 2011. évi cxclx. törvény, Valamint
a(z) Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12l2O151V.2s.; önxormányzati rendelete a köztisztviselók kózszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiról rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

.
.
.
,
.
.

Magyarállampolgárság,

Cselekvóképessfu,
Büntetlen elóélet,

KÖzépiskola/gimnázium, regisztrált mérlegképeskönyvelöi
Vagyonnyilatkozattételieljáráslefolytatása,
6 hónap próbaidő

szakképesítésállamháztartási szakon,

A pályázat elbírálásánál elónyt je|ent:
' Önkormányzati ASP rendszerben szeízett -

'.
.
.
.
.
.

1 év alatti szakmai tapasztalat,
KÖzigazgatásban, Önkormányzati hivatalnál szezett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Szikszói helyismeret
Közigazgatásialapvizsga megléte
Jó kommunikációs képesség
Pontos, precíz munkavégzés
Kiváló együttmüködó készség
Onállóság

A qályázat részekéntbenyújtandó iratok, igazolások:

.
.
.
ll2

Részletes szakmai önéletrajz
lskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
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Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázali anyagának tartalmát és személyes adatait

vevók megismerhessék

A munkakör betölthetóségónek

bi0

részt

idópontja:

A munkakör legkorábban a pályázaíok elbírálását követóen

A pályázat benyújtásának határideje: 2018,

A

a pályázalelbírálásában

l

azonnal betölthetó.

má,jus 7.

pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kriván lldikó gazdálkodási osztályvezető nyújt, a 46/596_450 _os

telefonszámon.

A pá|yázatok benyújtásának módja:

'

.

Postai Úton, a pályázatnak a Szikszói Közös Önkormányzati Hivata| címéretörténó megküldéséVel (3800 Szikszó,
Kálvin tér 1. ). KérjÜk a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerepló azonosíió számot: szl1o81l2o,18.
,
valamint a munkakör megnevezését: könyveló.
Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. ,

A pályázati eljárás, a pályázat elblrálásának módja, rendje:

A

gálYázat elbírálásáról

a

jegyző dönt

eredménytelennényilván ításának jogát.

a

polgármester jóváhagyásával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május

31

A

pályázal kiírója fenntartja magának

a

pályázat

.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

.
.

Szikszó Város honlapja - 20,18. április 23.
Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetötáblája

- 2018. április 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www,szikszo.hu honlapon szerezhet.
A KÖzlGÁLÚS publikálási időpontja: 2018. április 23,

A pályázali kiírás közzétevóje a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási
megküldött adatokat taílalmazza, í9y annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

2l2

szerv által a személyügyi központ részére
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