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

gazdasági és humánpolitikai osztályvezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1145 Budapest, Columbus utca 87-89.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gazdasági vezető számára az államháztartás működési rendjéről szóló
kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása. Az Egyetem működésével
összefüggő pénzügyi és számviteli, bér- és munkaügyi tevékenységek, folyamatok
irányítása, szervezése, ellenőrzése. Éves költségvetés, éves költségvetési beszámoló,
mérlegjelentések, különféle rendszeres és nem rendszeres adatszolgáltatások
elkészítése. Az intézmény pénzügyi- és számviteli tevékenységével, gazdálkodásával
összefüggő szabályzatok elkészítése, aktualizálása. Gazdasági döntés- előkészítő
elemzések készítése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•
•

Főiskola, 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti:
felsőoktatásban szerzett végzettséggel és gazdaságtudományok képzési
területen szerzett szakképzettséggel - és emellett,
büntetlen előélet
költségvetési szervnél szerzett, legalább 5 év szakmai és vezetői tapasztalat
cselekvőképesség
magyar állampolgárság
szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és
rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel
okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői
szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű
szakképesítéssel, vagy
gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012.
január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti
feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt
szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy
a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat
• SALDO/SAP program ismerete
• regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelő végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•

vezetői program
szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata
nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és
megismeréséhez a pályázat elbírálásával összefüggésben
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy igénylőlap
másolata
részletes, fényképes szakmai önéletrajz
motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerek Márta osztályvezető
nyújt, a +36 20 572 0972 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Kerek Márta részére részére a kerek.marta@mtf.hu E-mail
címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázóknak meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvényben (Nftv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)
és
az
Egyetem
szabályzataiban,
különösen
az
MTE
Foglalkoztatási
Követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázat elbírálása a jogszabályi
előírások és az MTE szabályzatai szerint történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.mtf.hu - 2017. június 30.

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 humánerőforrás-gazdálkodási lehetőségeit figyelembe véve, folyamatosan
történik.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mtf.hu honlapon
szerezhet.

Nyomtatás

