
Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet 

Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium

(8500 Pápa Külső Veszprémi út 2.)

Főkönyvi könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8500 Pápa, Külső Veszprémi út 2.

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

Könyvelési  feladatok  ellátása  az  ECO-Stat  program  főkönyvi  moduljában.  Főkönyvi
kivonatok,  mérlegkészítés,  adatszolgáltatások  végzése  megküldése  a  fenntartó
Földművelésügyi Minisztérium felé. MÁK rendszerben költségvetési jelentések, beszámolók,
mérlegek  feltöltése.  Általános  pénzügyi-gazdasági  feladatok  ellátása.  MÁK  előirányzatok
rendezése, utalási feladtok végzése a GIRO rendszerben.

Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:

• Középiskola/gimnázium, Közgazdasági számviteli szakon szerzett érettségi,
• Költségvetési intézménynél szerzett – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• ECO-STAT, KGR K11 program ismerete
• MÁK rendszer ismerete
• Mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon



Elvárt kompetenciák:

• Pontosság, megbízhatóság, határozottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata
• Munkakör betöltése esetén erkölcsi bizonyítvány leadása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Vadász Zoltánné gazdasági vezető részére a gazdvez@sztistvan.hu E-mail 
címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 24.

mailto:gazdvez@sztistvan.hu
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