
Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete

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

MTA Atommagkutató Intézet

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Bem tér 18/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 21. § és 22. §
szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:

• Főiskola, A 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 1/A. §-ában meghatározott végzettség,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Büntetlen előélet
• Ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli területen szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat
• Költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges engedély (regisztrált belső ellenőr)

megléte, vagy megszerzésének lehetősége

Elvárt kompetenciák:

• Jó kommunikációs képesség, precíz, pontos munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképes szakmai önéletrajz
• Végzettséget igazoló okiratok másolata
• Belső ellenőri engedélyt igazoló dokumentum másolata
• 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 11.



A pályázati  kiírással kapcsolatosan további információt Csörgőné Molnár Erzsébet  gazdasági vezető nyújt, a 06-52-509-210 -os
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Tarrné Rácz Ida (az e-mail tárgyában a munkakör feltüntetése szükséges) részére a

raczida@atomki.mta.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:  2017. október 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• MTA ATOMKI honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a
KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza Nyomtatás


