Szerencsi Szakképzési Centrum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Szerencsi Szakképzési Centrum

Pénzügyi menedzser
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2018.02.05-2020.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 93.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A GINOP-6.2.3.17. azonosító számú, a szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése című projekttel kapcsolatos pénzügyi
menedzseri feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z)
GINOP-6-2.3.17. azonosító számú projektben a pénzügyi menedzser személyi juttatására vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•
•

Főiskola,
Egyetem
Legalább 2 éves pénzügyi területen szerzett szakmai tapasztalat
Büntetlen előélet
Cselekvőképesség
Magyar állampolgárság
Egészségügyi alkalmasság
Felhasználói szintű MS Office( irodai alkalmazások) ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Mérlegképes könyvelői végzettség
•
Eu-s pályázatok elszámolása területén szerzett jártasság
Előnyt jelentő kompetenciák:
•
•

Kiváló szintű szakmai tudás; kommunikációs, kapcsolatteremtő, szervezőkészség,
csapatmunka, megbízhatóság, empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

Szakmai önéletrajz

•
•
•

Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
Motivációs levél
Erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. február 5. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nóta Istvánné gazdasági főigazgató-helyettes nyújt, a 06-70-935-5270 és
06-21-345-7050 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Szerencsi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3900 Szerencs, Rákóczi
Ferenc út 125. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZSZC/0503/H/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi menedzser.
•
Elektronikus úton Kovács Enikő részére a kovacs.eniko@szerencsiszc.hu E-mail címen keresztül
•
Személyesen: Kovács Enikő, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 93. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak nem megfelelő
pályázatot a pályázat kiírója érvénytelennek tekinti.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 4.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

Szerencsi Szakképzési Centrum honlapja
Szerencsi Szakképzési Centrum facebook oldala

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szerencsiszc.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza

Nyomtatás

