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Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

                           
a rendvédelmi feladatok ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 133. §, illetve

a 287/R. § alapján
pályázatot hirdet

Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Gazdasági Igazgató-helyettesi

  
pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2024.02.28 –ig tartó rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Dózsa György utca 15.

Ellátandó feladatok:

Számlák iktatása, teljesítés igazolása, kötelezettségvállalási nyilvántartás vezetése. Szerződések nyilvántartásának vezetése.
Kontírozó könyvelés, pénzforgalmi tételek (kiadások, bevételek) bank vonatkozásában. Banki utalások előkészítése. Szállítókkal
való kapcsolattartás, pénzügyi levelezések. Részvétel az igazgatóság beszámolóinak elkészítésében. Részvétel a MÁK felé
teljesítendő adatszolgáltatások elkészítésében (különösen mérlegjelentések, pénzforgalmi jelentések). Pénzügyi kimutatások
készítése a feladatkörébe tartozóan.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pénzügyi ügyintéző

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a rendvédelmi feladatok ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,

 •         Büntetlen előélet,
 •         Emelt szintű szakképesítés, pénzügyi számviteli / mérlegképes könyvelő,

•         kifogástalan életvitel

Elvárt kompetenciák:

•         Precizitás, megbízhatóság,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
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A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Skarupa Ferenc tű. ezredes nyújt, a +3646502969 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság címére történő

megküldésével (3525 Miskolc, Dózsa György utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 35500-1/343/2022.sze , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy
•         Elektronikus úton Skarupa Ferenc tű. ezredes részére a borsod.human@katved.gov.hu E-mail címen keresztül

vagy
•         Személyesen: Skarupa Ferenc tű. ezredes, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Dózsa György út 15. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapja - 2022. április 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://baz.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
 

Vissza Nyomtatás


