MTA Nyelvtudományi Intézet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
MTA Nyelvtudományi Intézet
Gazdasági Osztály
könyvelı
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:
határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidı
A munkavégzés helye:
Budapest, 1068 Budapest, Benczúr utca 33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
Fıkönyvi könyvelés teljeskörő ellátása, pénzügyi beszámolók, adóbevallások, statisztikai és
kincstári adatszolgáltatások elkészítése, tárgyi eszközök analitikus könyvelése,
kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:







emelt szintő szakképesítés, mérlegképes könyvelıi végzettség,
felhasználói szintő számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások),
magyar állampolgárság
büntetlen elıélet
cselekvıképesség

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
 felsıfokú képesítés,
 költségvetési gazdálkodásban szerzett szakmai tapasztalat - legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:


jó szintő Tatigazd, SÁFÁR programok ismerete,

Elınyt jelentı kompetenciák:



jó szintő jogszabályok ismerete
jó szintő önálló munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:




szakmai önéletrajz
iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetıségének idıpontja:
A munkakör legkorábban 2010. február 1. napjától tölthetı be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Máté Ildikó nyújt, a 321-4830/178 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a MTA Nyelvtudományi Intézet címére történı
megküldésével (1068 Budapest, Benczúr utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 189/K/2009, valamint a
munkakör megnevezését: könyvelı.
 Elektronikus úton Máté Ildikó részére a matei@nytud.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes meghallgatást követıen a gazdasági vezetı javaslata alapján az igazgató dönt a
pályázatról. Az elbírálás eredményérıl a pályázókat a Nyelvtudományi Intézet honlapján
tájékoztatjuk, a pályázat nyertese külön értesítést kap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. január 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.nytud.hu - 2009. december 17.
 www.mta.hu - 2009. december 21.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idıpontja:

A pályázati kiírás közzétevıje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

