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Teljes munkaidő

A munkavégzéshelye:
Szabolcs_Szatmár-Bereg megye, 4824 Szamosszeg, Bercsényi utca 6. sz.

A munkakörbe tartoző, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kezeli a Közös Önkormányzati Hivatathoz tartoző Önkormányzatok és a hozzá lrrrtoző
önállóan működő költségvetési szervek házipénztárait, intézményenkéntgondoskodik a
szÜkséges nyomtatványok beszerzéséről,a napi pénzforgalom lebonyolításáról, vezeti
a kiadási és bevételi pénztár bizonylatokat, a pénztár jelentéseket, valamint egyéb
nyilvántartásokat. Gondoskodik a pénztárakban tartott készpénz,a rábízott egyéb
anyagi értékekkezeléséről, megőrzéséről.
llletmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Kózalkalmazottak jogállásáról szóló''
1992. évi XXXIlI. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
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Középiskola/gimnázium,
magyar állampolgárság
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bÜntetlen előélet ! cselekvoképesség

pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

http://admi

n.

kozigal las. gov. hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?l D=33

I

667

112

2017 '

08.24.

.
.

Megtekintés

KözépfokÚ képesítés,pénzÜgyi-számviteli végzettség,
Önkormányzati gazdálkodás területén szerzett szakmai gyakorlat - Legalább
1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részekéntbenyújtandó iratok, igazolások:

.

fényképesönéletrajz I 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy
nyilatkozat a bÜntetlen előéletről azzal, hogy az erkölcsi bizonyítvány
megérkezéséiga munkakör nem tölthető be ! iskolai végzettségetigazoló

okiratok másolata

A munkakör betöIthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. október 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határidej e: 2017. szeptember

1

5.

A

pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kanyó Tamás jegyző nyÚjt, a
06-44l510-036; 06-30/506-5239 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

.

.
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Postai úton, a pályázatnak a Szamosszeg Község Önkormányzata címére
történő megkÜldésével (4824 Szamosszeg, Bercsényi utca 6. sz. ). KérjÜk a
borítékonfeltÜntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
125512017 , valamint a munkakör megnevezését:pénztáros.
Személyesen: Kanyó Támás jegyző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4824
Szamosszeg, Bercsényi utca 6. sz. .

pályázat elbírálásának határidej e: 2017. szeptember 18.

Apályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
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Szamosszeg Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2017. augusztus 28.

munkáltatóval kapcsolatban további információt

honlapon szerezhet.

http:/iadmin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?lD=33
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