Paksi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
BELSŐ ELLENŐR MUNKAKÖR
HATÁROZOTT IDEJŰ
BETÖLTÉSÉRE
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozott idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:
Paksi Polgármesteri Hivatal, Paks, Dózsa Gy.u.55-61.
Ellátandó feladatok:
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglalt belső ellenőrzési feladatok ellátása,
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 és értékelése;
 szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítményellenőrzések keretében
végzett vizsgálatokat követően megállapítások, értékelések és javaslatok tétele,
ellenőrzési jelentések készítése,
 részvétel az éves ellenőrzési terv elkészítésében, kockázat elemzési
folyamatokban.
Illetmény és egyéb juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény szerint.
A munkakör betöltésének feltételei:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
-

Büntetlen előélet,

-

A költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső
ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai
továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági
vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló
22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 2. §-ban foglalt képesítés,
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4)-(5) bekezdéseiben
foglalt nyilvántartásba vétel megléte,

-
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-

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Érvényes „B” kategóriás személygépkocsi-vezetői engedély,
Kiválasztás esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Előnyt jelent:
- Közigazgatási gyakorlat,
- Belső ellenőrzési területen szerzett szakmai gyakorlat,
- ÁBPE továbbképzés I.-II. keretében belső ellenőrzési vizsga megléte,
- Nagyfokú önállóság, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- 87/2019. (IV.23.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,
- Érvényes személygépkocsi-vezetői engedély másolata.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 15.
Pályázat benyújtásának módja:
Postai úton: Paksi Polgármesteri Hivatal (7030. Paks, Dózsa Gy.u.55-61) címére
történő megküldésével. A borítékra a címzésen túl írják rá „PÁLYÁZAT BELSŐ
ELLENŐR MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE”.
Az állással kapcsolatban érdeklődni Takácsné Sáfrán Ildikó belső ellenőrzési
vezetőnél a +36 75/500-529-es telefonszámon lehet.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. október 30.
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa.
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