
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal  

                         
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján  

pályázatot hirdet 

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal  

 

pénzügyi referens  

munkakör betöltésére.  

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Győr-Moson-Sopron megye, 9437 Hegykő, Iskola utca 1.  

Ellátandó feladatok: 

Számlák (bejövő, kimenő) és pénztár kezelése integrált pénzügyi-számviteli rendszerben, munkaügyi 

ügyintézés, kapcsolódó analitikák vezetése, pénzügyi beszámolók készítésében való közreműködés, 

pályázati elszámolások készítése, lakcímnyilvántartással és állampolgársággal kapcsolatos feladatok 

ellátása.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Gazdálkodással kapcsolatos feladatkör, foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi 

feladatkör, számviteli feladatkör, személyi adat, lakcím-nyilvántartási és adatszolgáltatási munkakör.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 

2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 

         Cselekvőképesség, 

         Büntetlen előélet, 

         Középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelő,  

         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,  

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  



         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

         Motivációs levél  

         Szakmai önéletrajz  

         Végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok másolata  

         Erkölcsi bizonyítvány  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,  

         Hasonló munkakörben (elsősorban önkormányzati területen) szerzett szakmai gyakorlat - 

Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

         Közigazgatási alapvizsga  

Elvárt kompetenciák:  

         Önálló munkavégzés,,  

         Együttműködési készség,,  

         Precizitás,  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 14.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Jakab Zsolt nyújt, a 99/540-005 -os 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő 

megküldésével (9437 Hegykő, Iskola utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 1401-10/2014 , valamint a munkakör megnevezését: 

pénzügyi referens.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 25.  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hegyko.hu honlapon szerezhet.  


