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A Soproni Egyetem Kancellárja
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Gazdasági Igazgatóságon

bérkontroller
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
GyőrMosonSopron megye, 9400 Sopron, BajcsyZsilinszky utca 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A munkakörbe tartozó feladatok: • A gazdasági vezető munkájának aktív támogatása •
Projektek operatív tervezése, tervtényelemzések, előrejelzések készítése • Napi
jelentések, adhoc riportok, beszámolók, elemzések készítése • Eltéréselemzés, az
adatok ellenőrzése, értelmezése • Folyamatos kapcsolattartás egyéb szervezeti
egységekkel
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

Felsőfokú képesítés,
Főiskolai/egyetemi végzettség
Problémamegoldó és elemző képesség
Magas szintű MS Excel ismeretek
Acces ismeret
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• Kiváló kommunikációs képesség
• Precizitás
• büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Kontrolleri/számviteli gyakorlat
• Felsőfokú szakirányú (pénzügyi, gazdasági stb.) végzettség
• SAP tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz
• szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a
jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban rögzített bizottságok,
testületek megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a A Soproni Egyetem Kancellárja címére történő
megküldésével (9400 Sopron, BajcsyZsilinszky utca 4. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SOE
bérkontroller , valamint a munkakör megnevezését: bérkontroller.
vagy
• Elektronikus úton Kosztyi Sarolta mb. HR osztályvezető részére a
kosztyi.sarolta@nyme.hu Email címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
NymE SzMSz Foglalkoztatási Követelményrendszer
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• nyme.hu honlapon
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyme.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
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tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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