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Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján
pályázatot hirdet
Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet
belső ellenőr
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3
hónap próbaidő kikötésével
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Fő út 8.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az Áht. és a költségvetési gazdálkodásra, a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok, a
Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet, illetőleg megállapodás szerint az önkormányzati
intézmények gazdálkodásának pénzügyi belső ellenőrzése. Stratégiai és éves ellenőrzési tervek
összeállítása, megvalósítása, nyomon követése. Vizsgálatvezetőként ellenőrzési program
összeállítása. Elkészíti az ellenőrzési jelentést, következtetések és javaslatok megfogalmazását.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Az állásra azok a 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok
pályázhatnak, akik a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők
nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek
vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló
28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A. §-ában, valamint a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 3702011. (XII.31.) Korm. rendelet 24/A. §ában, továbbá az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 70.
§ (4) bekezdésében előírt követelménynek megfelelnek.
A pályázónak az Iasz. 11/A. § (1) bekezdésére figyelemmel hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal
kell igazolnia azt a tényt, hogy a 11. § (4) bekezdésben meghatározott körülmény vele szemben
nem áll fenn.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: államháztartás területén szerzett tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, a
képesítési feltételek szerinti végzettség meglétét tanúsító oklevél, valamint tanúsítvány az Áht.
70. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételről, igazolás a hatósági erkölcsi bizonyítvány
igényléséről
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. augusztus 21.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 14.
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A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton, a pályázatnak a
Nagykanizsa Gazdasági Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Fő
út 8.). Kérjük a borítékon feltűntetni a munkakör megnevezését: belső ellenőr. Emailben a
nageszallas@nagykanizsa.hu címre, tárgy: belső ellenőr.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: igazgatói döntés alapján
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.
A pályázati kiírás további közzétételének
www.nagykanizsa.hu 2017.07.26-tól 2017.08.14-ig.

helye,

ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.nagesz.hu

www.nagesz.hu,

