
 

 

Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja  
                         

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

Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye  
Központi Irányítás 

 
gazdasági vezető helyettes  

beosztás ellátására.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama:  
 
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.05.02 - 2021.05.01.-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2600 Vác, Kölcsey Ferenc utca 4.  

 

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

Az intézmény pénzügyi és gazdálkodási feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-a, valamint a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye SZMSZ-
ében foglaltak szerint.  

Illetmény és juttatások: 

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

�         Főiskola, államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy mérlegképes könyvelői 
szakképesítés,  

�         Költségvetési intézménynél szerzett vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,  
�         EPER, KGR K11 program ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  



�         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
�         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
�         Büntetlen előélet  

Elvárt kompetenciák:  

�         Kiváló szintű együttműködési képesség, pontosság, megbízhatóság, határozottság,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata. A pályázó nyilatkozata arról, hogy 
a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul.  

 
 

A beosztás betölthetőségének időpontja:  

A beosztás legkorábban 2016. május 2. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 15.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kardos Katalin nyújt, a 27/205-106 -os 
telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
�         Postai úton, a pályázatnak a Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja címére 

történő megküldésével (2600 Vác, Kölcsey Ferenc utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 601/2015. , valamint a beosztás megnevezését: 
gazdasági vezető helyettes.  

vagy 
�         Elektronikus úton Kardos Katalin részére a bfi@bfi.vac.hu E-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 22.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         www.vac.hu - 2015. november 20. 

  


