Egri Szakképzési Centrum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Egri Szakképzési Centrum
munkaügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Heves megye, 3300 Eger, Kertész utca 128.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Magyar Államkincstár központosított illetményszámfejtési rendszerének használata.
Szabadság nyilvántartása a KIRA rendszerében. Adatszolgáltatások, statisztikák készítése.
Munkaügyi feladatok ellátása: új belépők felvétele, bejelentése, munkavállalók kilépésével
kapcsolatos teendők. Személyügyi iratok nyilvántartása. Szerződések készítése, módosítása.
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),
KIRA program ismerete
Magas szintű problémamegoldó és kommunikációs képesség.
Önálló, felelősségteljes, precíz munkavégzés.
Csapatmunka.
Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Felsőfokú végzettség.
 Költségvetési területen szerzett többéves gyakorlat.
 Társadalombiztosítási és bérügyintéző szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló
okmányok másolat, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a
büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában
meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy
tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
 Végzettséget igazoló dokumentumok másolata.
 Szakmai önéletrajz.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyuris Sándor gazdasági főigazgatóhelyettes nyújt, a 06/70/331-13-57 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Egri Szakképzési Centrum címére történő
megküldésével (3300 Eger, Kertész utca 128. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/402-1/2018 , valamint a
munkakör megnevezését: munkaügyi ügyintéző.
vagy
 Elektronikus úton Gyuris Sándor gazdasági főigazgató-helyettes részére a
egriszc@egriszc.hu E-mail címen keresztül
vagy
 Személyesen: Gyuris Sándor gazdasági főigazgató-helyettes, Heves megye, 3300
Eger, Kertész utca 128. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik. A gazdasági
főigazgató-helyettes felterjesztése alapján, a főigazgató dönt a határozatlan idejű
alkalmazásról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 6.

