Magyar Táncművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Táncművészeti Egyetem

pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1145 Budapest, Columbus utca 8789.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Ügyviteli rendszerben a kötelezettségvállalások felvitele és folyamatos nyilvántartása.
Beérkező és kimenő számlák kezelése, banki utalások bonyolítása. Pénztáros
helyettesi feladatok ellátása. Folyószámla egyeztetés, kintlévőségek kezelése. Kincstári
adatszolgáltatás. Közreműködés a költségvetés összeállításában, a vezetői információs
rendszer működtetésében, a kancellári riportok elkészítésében. Pályázatok pénzügyi
elszámolása. Belföldi kiküldetések ügyintézése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

Középiskola/gimnázium, pénzügyi/számviteli ,
költségvetési szervnél szerzett  Legalább 35 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskolai/egyetemi végzettség, mérlegképes könyvelői képesítés
• SALDO/SAP program ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz
•
nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és
megismeréséhez a pályázat elbírálásával összefüggésben
•
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy igénylőlap
másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerek Márta nyújt, a +36 1 273
3445 os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Magyar Táncművészeti Egyetem címére történő
megküldésével (1145 Budapest, Columbus utca 8789. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
MTE/1081/2017 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
vagy
• Elektronikus úton Kerek Márta osztályvezető részére a kerek.marta@mtf.hu E
mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 2.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.mtf.hu  2017. május 10.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Magyar Táncművészeti Egyetem fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati
felhívást az elbírálás határideje előtt visszavonja, a pályáztatási folyamatot
megszakítsa, illetve a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztási eljárás
lefolytatása (az állásinterjúra történő behívás, az elbírálás, a visszaértesítés) az
Egyetem humánerőforrásgazdálkodási lehetőségeit figyelembe véve, folyamatosan
történik.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mtf.hu honlapon
szerezhet.

Nyomtatás

