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Gazdasági Ellátó Szervezet Lenti

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

pályázatot hirdet

Gazdasági Ellátó Szervezet Lenti 
 

gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8960 Lenti, Gyöngyvirág utca 2.

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

Pénzügyi feladatok ellátása, szerződések és rendelések nyilvántartása, Bejövő számlák egyeztetése,
rögzítése, felszerelése. Bankszámlára érkezett bevételek nyilvántartása, egyeztetése. Az ASP és a KIRA
rendszer használata. Adatszolgáltatások készítésében való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

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

•         Középiskola/gimnázium, szakirányú végzettség,
•         magyar állampolgárság
•         büntetlen előélet és cselekvőképesség
•         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén nyújtandó csak be, de

feltétele a kinevezésnek)
•         a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal

összefüggő kezeléséhez, valamint arról, hogy a pályázat anyagának sokszorosításához.
•         felhasználó szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel stb...)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Főiskola,
•         pénzügyi-, számviteli-, gazdasági területen (költségvetési szervnél) szerzett szakmai tapasztalat
•         mérlegképes könyvelői képesítés
•         ASP felhasználói szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
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•         szakmai önéletrajz
•         végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gazdasági Ellátó Szervezet Lenti intézményvezetője
nyújt, a 06-92/551-005 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Személyesen: Gazdasági Ellátó Szervezet Lenti intézményvezetője, Zala megye, 8960 Lenti,

Gyöngyvirág utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani, melyen szerepelnie kell a P/2019 03 1 pályázati
azonosítószámnak és a gazdasági ügyintéző munkakör megnevezésnek. A pályázat benyújtásának határideje:
2019. április 01. nap 11,00 óra

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Polgármesteri Hivatal Lenti hirdetőtáblája, 8960 Lenti, Zrínyi u. 4. - 2019. március 18.

 
 

Nyomtatás


