
Néprajzi Múzeum

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Néprajzi Múzeum
Gazdasági F őosztály

gazdasági ügyintéz ő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony id őtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezet ői megbízással járó lényeges feladatok:

Pénzügyi  és számviteli  analitikák vezetése,  iktatás, iratkezelés,  ezen belül  az iratok
másolása és szkennelése, esetenként kézbesítés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról  szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középiskola/gimnázium,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Gazdasági területen szerzett iskolai végzettség vagy szakképesítés
• Analitikus gondolkodás,
• Precíz, pontos munkavégzés,
• Csapatmunkára való alkalmasság
• Büntetlen előéletű,tizennyolcadik életévét betöltött, magyar állampolgárságú

A pályázat elbírálásánál el őnyt jelent:
• Költségvetési intézmény gazdasági területén szerzett - Legalább 1-3 év

szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthet őségének id őpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:  2019. május 1.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Varga Péter gazdasági ügyintéző részére a

allaspalyazat@neprajz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az  elektronikusan  beküldött  pályázatok  tárgyában  kérjük  a  "Jelentkezés  gazdasági
ügyintéző  pályázatra"  címet  megjelölni.  A  beérkezett  pályázatok  alapján  a
kiválasztottakkal  személyes  elbeszélgetés  is  lehetséges.  A  határidőn túl  beérkezett
pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat elbírálásának határideje:  2019. május 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ide je:

• A Néprajzi Múzeum honlapján ( https://www.neprajz.hu/allashirdetes ) - 2019.
április 16.

A munkáltatóval  kapcsolatban további  információt a www.neprajz.hu honlapon
szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id őpontja: 2019. április 16.

Megtekintés http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=428185
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A  pályázati  kiírás  közzétevője  a  Belügyminisztérium  (BM).  A  pályázati  kiírás  a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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