Pénzügyi gazdálkodási ügyintéző, könyvelő

Paksi Gyógyászati Központ
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A § alapján
pályázatot hirdet
belső ellenőr
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartam:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és
az államháztartásról szóló rendeletben, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátása. A
vonatkozó jogszabályok, a belső ellenőrzési standardok, útmutatók és belső ellenőrzési kézikönyv
szerinti belső ellenőrzések elvégzése az intézmény székhelyén és a telephelyein működő szervezeti
egységeknél, a belső kontrollrendszer működésének, jogszabályoknak és szabályzatoknak való
megfelelés vizsgálata, elemzés és értékelés, ajánlások megtétele, szabályszerűségi, pénzügyi, rendszerés teljesítmény-ellenőrzések, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése.
Az intézménynél működtetett minőségirányítási rendszer segítése, közreműködés és együttműködés
a minőségirányítási vezetővel a belső ellenőrzési folyamatok működtetésében.
Illetmény és juttatások: jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései, valamint a Paksi Gyógyászati Központ egyéb
munkavállalói juttatásokra vonatkozó belső szabályzatai az irányadók. Az illetmény és az egyéb
juttatások a személyes meghallgatás során kerülnek ismertetésre.
Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egyetem, jogász,
közgazdász, okleveles közgazdász, főiskolai gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász,
igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, okleveles közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási
menedzservégzettséggel vagy a) olyan főiskolai vagy egyetemi végzettséggel, amely a könyvviteli
szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti nyilvántartásba vételt
lehetővé teszi, vagy a b) gazdasági mérnöki szakképzettséggel, vagy c) az a) és b) pontba nem tartozó
felsőfokú iskolai végzettséggel és a ca) okleveles pénzügyi revizori, cb) pénzügyi számviteli szakellenőri,
cc) ellenőrzési szakelőadó, cd) okleveles könyvvizsgálói, ce) költségvetési ellenőri, cf) mérlegképes
könyvelői, cg)Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri(CIA), ch) az
Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles
informatikai rendszerellenőri (CISA), ci) közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértő, cj) felsőfokú
költségvetési, ck) felsőfokú államháztartási, cl) államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési, cm)
elektronikus információbiztonsági vezetői, cn) integritás tanácsadói szakképesítéssel, és az a) és c) pont
szerinti esetben legalább két éves, a b) pont szerinti estben legalább öt éves ellenőrzési, költségvetési,

pénzügyi, számviteli vagy az adott költségvetési szerv tevékenysége körébe tartozó területen szerzett
szakmai gyakorlattal rendelkezik, Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázati elbírálásnál előnyt jelent: költségvetési szervnél szerzett belső ellenőrzési gyakorlat, ÁBPEI. vizsga megléte.
A pályázathoz benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget,
szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nemrégebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők
megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. január 1-től tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 27.
A pályázat elbírálásának határideje és módja. A benyújtott pályázatok alapján a pályázati
feltételeknek megfelelő jelentkező két kétkörös meghallgatáson vesz részt. A pályázatok 2019.
december 31-ig elbírálásra kerülnek.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton a Paksi Gyógyászati Központ címére történő megküldésével (7030 Paks, Táncsics M. u. 13.).
Személyesen: 7030 Paks, Táncsics M. u. 13., Főigazgatóság.
Elektronikus úton: Dr. Bodnár Imre főigazgató részére a foig.gyogykozpont@paks.hu e-mail címen
keresztül.

