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MTA Csillagiiszati 6s Fcildtudominyi Kutat6ki5zpont

a "Kozalkalmazottak jogallasdrol sz6l6" 1992. evi XXX!ll. torv6ny 201A. $ alapjdn
pdly{zatot hirdet

MTA CSFK
MTA CSFK Gazdasigi lgazgat6siig

gazdasagi iigyint6z6

munkakor betolt6s6re.

A ktiza I ka lmazotti jogviszony id6tartama :

hatdrozatla n id ej ui k6za I ka I mazotti j ogviszony

Fog la I koztat6s jel lege :

Teljes munkaido

A munkav6gz6s helye:

Budapest, 1121 Budapest, Konkoly Thege tt/iklos ut 15-17.

A munkakcirbe tartoz6, illetve avezetfii megbiz6ssalj6r6 l6nyeges feladatok:

Adatgyujtes, adatok rendszerez6se 6s vizsg6lata, elemz6sek elv6gzese, pillyAzati
beszdmolok k6szitese, az adatok 6s eredm6nyek meg6rz6se, annak 6rdek6ben, hogy
a mtikodes 6s a gazd{lkodds sordn a tev6kenys6gek szabdlyszerlek, gazdasdgosak,
hat6konyak 6s eredm6nyesek legyenek. Kotelezetts6gvSllalSsok fedezetvizsgdlata. Az
AllamhAztartds rendje szerinti kolts6gvet6si p6nzugyi , gazdllkod6si feladatok
v6grehajtiisa, nyilvantartdsok vezetdse, p6nzrigyi, gazddlkoddsi targyf kimutatdsok
k6szit6se. DevizaszSmldkhoz kapcsolodo banki feladatok 6s a hozzA kapcsolodo
gazdas69i adminisztrat[v feladatok ell6tdsa. Palyazatokhoz kapcsolodo penzrigyi
feladatok ellStdsa (ig6nyles, elszdmol6s, beszdmolo k6szitese). Krilfoldi 6s hazai
finanszIrozdssal megvalosul6 projektek analitikus nyilvdntartdsa, egyeztet6se a
fcikdnyvi konyvel6ssel, elszdmoliis elk6sz[t6se. R6szv6tel az hllTA CSFK
kolts6gvet6sevel kapcsolatos tervez6si, beszdmol6si, elemz6si feladatok
elv6gzds6ben. Be6rkez6 szdml6k utalSsra torteno el6k6szrt6se. ?AlyAzati
kotelezetts69v6llaldsok nyilvdntartfsa, egyeztet6se. Rendszeres 6s rendkivrili
adatszolg6ltatdsok elk6sz[t6se. Reszv6tel a kozbeszerzesi eljdrdsokban, a
kozbeszerz6sekkel kapcsolatos p6nzugyi feladatok elldtdsa. MTA CSFK kolts6gvetese
6s bev6telei terh6re tortenS kotelezetts6gvdllaldsok penzugyi ellenjegyz6se.
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Illetm6ny 6s juttatisok:

Az illetm6ny megdllapitasiira 6s a juttat6sokra a "Kozalkalmazottak jogallasarol szolo"
1992. evi XXX|ll. torv6ny rendelkez6sei az irSnyadok.

Pflly5.zati felt6telek:

Emelt szintti szakk6pesft6s, m6rlegk6pes konyveloi szakk6pesft6s,
magyar Sllampolgdrsdg,
cselekv6k6pess6g,
brintetlen el66let,

kolts6gvet6si szervn6l szerzett tdbb 6ves szakmai tapasztalat, Word, Excel
felhaszndloi szintU ismerete,
allamhdztarti{sban szerzett - legalSbb 3 6v szakmai tapasztalat.

A pAlyirzat elbirdl6siiniil elSnyt jelent:
. Fels6fokti k6pesft6s, egyetemi vagy fOiskolai szintti kozgazdasdgi

felsrioktatdsban szerzett v6gzetts6g,
. angol nyelvtudds frdsban 6s sz6ban (koz6pfokri),
. gyakorlott szintfi szdmviteli/p6nztigyi szoftverismeret,
. 6llamhdztartdsban szerzett 5 ev feletti tapasztalat.

A pitlyitzat r6szek6nt beny0jtand6 iratok, igazol6sok:

. reszletes f6nyk6pes szakmai on6letrajz,

. iskolai v6gzetts6get, k6pzetts6get igazolo bizonyitvdnyok mdsolata,

. nyilatkozat arra vonatkozoan, hogy a p{lyitzat tartalm6nak 6s szem6lyes
adatainak a p{lydzat elbirdldsdban r6szt vevok dltali megismer6s6hez
hozzflj{rul.

A munkakcir bettilthet6s6g6nek id6pontja:

A munkakor a pAlyAzatok elbfrdldsdt kovetden azonnal betoltheto

A pilyiizat beny0jtdsinak hat{rideje:2017. mSrcius 1

A pitly irzatok be ny0jt6s6 nak m6dja :

. Elektronikus titon Timdrn6 Deibler llona gazdasdgi igazgat6 reszere a
allas.palyazat@csfk.mta.hu E-mail cimen kereszttil

A palydzat elbirdlSs6nak m6dja, rendje:

A pAlyazalokat az uzenet tdrgyakent a ,,gazdasSgi ugyint6z6" szoveget feltuntetve
kerjtik megkuldeni.

A pitlyitzat elbir6l6s{nak hatdrideje:2017. mdrcius 8.

A, pitlyitzati kiiris tovibbi kozzAtdtel6nek helye, ideje:

TVITA honlap - 2017 . februflr 14.
t\4TA CSFK honlap - 2017 . februdr 14.
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A munkdltatoval kapcsolatos egy6b l6nyeges informdci6:

A probaid6 id6tartama: n6gy honap


