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Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola-Anton
Grassalkovich Grundschule Wetschesch

                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola-Anton
Grassalkovich Grundschule Wetschesch 

 
gazdasági vezető helyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
  

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2220 Vecsés, Fő út 90-92.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos számlák, bizonylatok könyvelésének
ellenőrzése • Személyzeti anyag kezelése, igazolások, nyilatkozatok elkészítése,
nyilvántartása • Részvétel a munkaügyi nyilvántartások elkészítésében, egyéb
juttatások kezelésében, nyilvántartásában, • munkaügyi, KSH, OEP statisztikák
készítése, továbbítása, • költségvetési és egyéb támogatások igénylési
dokumentációinak elkészítésében közreműködés • kapott támogatások nyilvántartása,
elszámolása, • havi, negyedéves, éves beszámoló elkészítésében közreműködés •
adóbevallások elkészítéséhez adatszolgáltatás, • költségvetési terv elkészítésében
közreműködés • házipénztár ellenőrzése • a költségvetési szerv pénzügyi
szabályzatainak rendszeres karbantartásában közreműködés

Illetmény és juttatások:
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Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Egyetem, főiskolai szakirányú végzettség,
•         A munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete

illetőleg biztos felhasználói ismeret
•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy az engedélyezés

szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy mérlegképes könyvelői
szakképesítés költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai
gyakorlat

•         Szerepelnie kell az Szt. 150.§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartásában, és
rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel

•         Közoktatási intézményben, pénzügyi területen 3-5 év gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes életutat bemutató fényképes szakmai önéletrajz, az eddigi
munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes
ismertetésével, bérigény megjelölésével

•         Motivációs levél
•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata
•         Az Sztv. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban történő szereplés

igazolása és a tevékenység ellátására jogosító engedély másolata
•         90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja

a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti
jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás
hatálya alatt

•         Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bársony Edit nyújt, a
+36302577040 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton Bársony Edit gazdasági igazgató részére a

gazd.ig@grassalkovich-vecses.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 15.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         grassalkovich-vecses.hu - 2021. október 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Cafetéria, kimagasló munkavégzés esetén jutalom, szükség esetén szolgálati férőhely.
A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett
dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye. Az
intézmény fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa. Eredményes pályázat esetén a gazdasági vezető helyettest az intézmény
igazgatója nevezi ki. Vezetői megbízást az a személy kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.

 
 

Nyomtatás


