Budakeszi Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budakeszi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály

adóügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.)
Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó
feladatkörök:
1. számú melléklet 19. pont
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek kivetése,
adózók nyilvántartásba vétele, adóbevallások feldolgozása, adókönyvelés,
kérelmek döntésre való előkészítése, ellenőrzés, adók módjára történő
behajtások.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati
tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z)
Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:






Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség;
vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi,
statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai,
menedzserasszisztens szakképesítés.,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Önkormányzati adóhatósági területen szerzett - Legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat,
 Helyi iparűzési adó területén szerzett gyakorlat
 ONKADO program ismerete
 ASP program ismerete
 Felsőfokú szakirányú végzettség
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserép Zsolt nyújt, a
0623-535-710/0/138 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Bártfai Zsuzsanna részére a
humanpolitika@budakeszi.hu E-mail címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók
személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a
pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 7.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Budakeszi Hírmondó online - 2018. november 26.
Budakeszi város honlapja - 2018. november 26.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele a bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány, melyet a
munkáltatónak a kinevezésig át kell adni. A munkáltató hat hónap próbaidőt
köt ki.

