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

belső ellenőrzési vezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1145 Budapest, Columbus utca 87-89.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben rögzített belső ellenőrzési feladatok, így
különösen: a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a
módszertani útmutatók és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső ellenőrzések
elvégzése, a belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelésének
vizsgálata, elemzése, értékelése, javaslattétel a belső kontrollrendszerek javítása,
továbbfejlesztése érdekében, szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítményellenőrzések keretében gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok
teljesítése, a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, értékelések és
javaslatok jelentésbe foglalása. A belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése, a
kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a
kancellár jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának
nyomon követése, a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve kivonatának a kancellár számára
történő megküldése, az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves
ellenőrzési jelentés összeállítása.
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•

•

•
•
•
•

Főiskola, felsőfokú szakirányú végzettség a 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet
1/A.§ előírása szerint,
ABPE I. vizsga (belső ellenőr), ABPE II. képzésen való részvételi igazolás,
Az Áht. 70. § (4) bekezdésében előírtak szerinti regisztrálás 2016. január 1.
előtt, ennek hiányában 2016. január 1-et követően a tevékenység
gyakorlásáról az államháztartásért felelős miniszternek történő bejelentés tétel
igazolása,
28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 1/A § a) és c) pont szerinti esetben legalább
két éves, a b) pont szerinti esetben legalább öt éves ellenőrzési, költségvetési,
pénzügyi, számviteli vagy az adott költségvetési szerv tevékenységi körébe
tartozó területen szerzett szakmai gyakorlat,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Cselekvőképesség, büntetlen előélet,
Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Mérlegképes könyvelő, vagy okleveles könyvvizsgálói képesítés.
Elvárt kompetenciák:
•
•
•

Kiváló szintű kommunikáció, diszkréció, precizitás, pontosság,
Önállóság, jó szervező készség,
Felelősség vállalás, felelősség tudat, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
Bérigény megjelölése,
Részletes vezetői program,
Iskolai végzettséget, szakképzettséget, igazoló okiratok másolata,
Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a
bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati
anyagba betekinthetnek, annak tartalmát megismerhetik,
Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az Egyetem a saját adatbázisában 6
hónapig megőrizheti,
Összeférhetetlenségi nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Péter munkaügyi
ügyintéző nyújt, a +36-1-800-9469 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Kovács Péter részére a allaspalyazat@mte.eu 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 munkakör a fenntartó által történő
jóváhagyást követően azonnal, legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.mte.eu - 2018. április 23.

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.mte.eu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 23.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás

