Pályázati felhívás
A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
pályázatot hirdet
gazdasági osztályvezető
(gazdasági szakalkalmazott)
beosztás betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
4 hónapos próbaidővel
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum székhelye (1072 Budapest, Rákóczi út 42.)
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos ellenőrzési feladatok, az előirányzat-felhasználással kapcsolatos
teendők ellátása, a pénzügyi nyilvántartások elkészítése, vezetése, pénzügyi beszámolók (költségvetési tervek és
beszámolók) elkészítése, a pénzügyi adminisztratív, szervezési, számviteli feladatok ellátása, a hatályos
jogszabály szerinti ellenőrző munka megszervezése, az osztály dolgozói munkájának érdemi és rendszeres
ellenőrzése, az intézmény gazdálkodási feladatainak megvalósítása: bérgazdálkodás, bevétel-gazdálkodás,
létszámgazdálkodás, a költségvetési gazdálkodás tervezésének, ellenőrzésének és elemzésének biztosítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes
kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet, valamint az MMKM Kollektív Szerződésének
rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:





szakirányú egyetemi/főiskolai végzettség és szakképzettség (közgazdász)
mérlegképes könyvelői végzettség
3-5 éves vezetői gyakorlat
erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-

A CGR-program vagy más integrált könyvelési rendszer ismerete

-

3-5 éves, költségvetési intézményben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, szakmai önéletrajz, motivációs
levél, sikeres pályázat esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, adatkezelési nyilatkozat
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.március 10.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton a foigazgato@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen
A pályázat elbírálásának módja, rendje: előválogatás, a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a
legalkalmasabb jelentkezők bizottsági meghallgatása, majd döntés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozlekedesimuzeum.hu honlap 2017. február 21.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kozlekedesimuzeum.hu honlapon szerezhet.
A betöltendő munkakörrel kapcsolatosan érdeklődni lehet az info@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 21.
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