Pomázi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Pomázi Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Főosztály
Gazdasági Főosztályvezető
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2013 Pomáz, Kossuth L. utca 23-25.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 19. pont szerinti Pénzügyi és számviteli feladatkör
Ellátandó feladatok:
Ellátja a gazdasági vezetői feladatokat, vezeti a hivatal gazdasági szervezeti egységét
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzügyi-számviteli feladatok

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Gazdasági Főosztály
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 12
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) közszolgálati és cafetéria
szabályzat az irányadók.
Pályázati feltételek:







Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, Gazdaságtudományi,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12.§-ban a gazdasági vezetőnek
meghatározott végzettség, szakképzettség és gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:





Végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata
87/2019.(IV.23.) Korm. rend. 1.sz. mellékletének megfelelő tartalmú önéletrajz
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésének igazolása
nyilatkozat a pályázati anyagok megismerhetőségéről és a pályázatban foglalt
személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról
 gazdasági vezetői kinevezés feltételeinek alkalmas módon történő igazolása
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 16.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Vargáné Márkus Mária munkaügyi referens részére a
vargane.markus.maria@pomaz.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.pomaz.hu - 2022. május 1.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató a pályázati felhívást visszavonhatja, valamint
eredménytelennek nyilváníthatja.
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A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pomaz.hu honlapon
szerezhet.

