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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Áliatorvostudományi Egyetem pályázatot hirdet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A ~-a alapján
belső ellenőri
beosztás betöltésére.
1) A munkavégzés szervezeti egysége: Állatorvostudományi Egyetem
2) A munkavégzés helye: 1078 Budapest, István u. 2.
3) A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idő (4 hónap próbaidő)
4) A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
5) A vezetői megbízás időtartama: 3 év
6) A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A belső eflenőrzési kézikönyv rendszeres, de legalább kétévenkénti felülvizsgálata, és
a
jogszabályok, módszertani útmutatók változásai, illetve egyéb okok miatti
szükséges módosítások átvezetése.
A kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása,
majd azok végrehajtása.
A belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtása.
Az ellenőrzések összehangolása.
A lezárt ellenőrzési jelentés, illetve kivonatának a költségvetési szerv vezetője számára
történő megküldése.
Az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés
összeállítása.
A belső ellenőrzések nyilvántartásának kialakítása és vezetése, valamint az ellenőrzési
dokumentumok és adatok megőrzése, biztonságos tárolása.
Gondoskodik arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által
közzétett módszertani útmutatók.
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7) Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
8) Pályázati feltételek:
felsőfokú képesítés, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011 .(XII.3 1.) Korm. rendelet 24. ~ (2) bekezdésében
meghatározottak szerint
5 év szakmai tapasztalat,
magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet szerint.
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. ~ (4) bekezdésében
meghatározott engedély megléte, vagy a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását
igazoló dokumentum.
rendszerszemléletű gondolkodás,
államháztartási, közpénzügyi, költségvetési és ellenőrzési kérdésekben való
tájékozottság
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
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9) A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
felsőoktatási intézményben szerzett belső ellenőrzési tapasztalat,
költségvetési szervnél szerzett vezetői tapasztalat,
angol nyelvből középfokú (B2) államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal
egyenértékűvé nyilvánított (honosított) nyelvvizsga.
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10) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz.
Vezetői terveket is tartalmazó motivációs levél maximum 2 oldal terjedelemben.
Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata. továbbá a belső
ellenőrzési tevékenység végzésére jogosító engedély. vagy a nyilvántartásba vételi
kérelem benyújtását igazoló dokumentum másolata.
A nyelvvizsga-bizonyítványok másolata.
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány
megkéréséről szóló igazolás másolata.
Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul (2011. évi CXII. tv. 5. ~ (I) bekezdés b.)
pontja).
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét, a
referenciák valódiságát a munkáltató ellenőrizhesse.
(A sikeres pályázónak a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez, az okiratok eredeti
példányát kell bemutatnia!)
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11) A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázatok sikeres elbírálását követően.
12) A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. február 25.
13) A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 14.
14) A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak az Allatorvostudományi Egyetem, Emberi Erőforrás, Bér- és
Munkaügyi Osztály címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO 3301 2019., valamint a beosztás megnevezését: belső ellenőr.
Személyesen: Emberi Erőforrás, Bér- és Munkaügyi Osztály, 1078 Budapest, István utca
2.
15) A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 2019. január 25.
Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapja www.kozi~allas.hu
való közzétételen kívül,
ÁTE honlapja www.univet.hu/huleRyetem/allaspalyazatok,
ATE hirdetőtábla.
—

—

—

.

16) A pályázattal kapcsolatos inforrnációadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:

Budapest, 2019. január2l.

~
dr. Bohátka Gergely
kancellár

