PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Állatorvostudománvi Egyetem pályázatot hirdet
kontroller
munkakör betöltésére.
1) A munkavégzés szervezeti egysége: Állaton’ostudományi Egyetem. Kontrolling Osztál)
2) A munkavégzés helye: 1078 Budapest. Ist’án u. 2.
3) A munkaviszony időtartama: határozatlan (3 hónap próbaidő)
4) A foglalkoztatás jellege: teljes
5) A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása:
. részt vesz az intézmény költségvetési tervének és beszámolójának összeállításában:
. összeállítja az intézmény szervezeti eg) ség szintű ten’ét. a terv- tényadatok alakulását
folyamatosan nyomon kö”eti. kialakítja az ezzel kapcsolatos vezetői adatszolgáltatás
rendszerét;
. rendszeres és eseti adatszolgáltatásokat készít:
. gazdálkodásra vonatkozó kimutatásokat. elemzéseket előrejelzéseket készít:
. n~ omon követi a likviditási helyzetet:
. közreműködik a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerének
fejlesztésében;
. részt vesz az önköltségszámítás rendszerének kialakításában. ennek keretében javaslatot
tesz a folyamatszabályozásra. eljárásrendekre. elkészíti és aktualizálja az alkalmazandó
dokumentumokat;
. kialakítja és működteti az elő- és utókalkulációk készítésének rendjét. ennek érdekében
közvetlen kapcsolatot tart fenn az érintett szen’ezeti egységekkel;
. szen’ezeti egységek keretgazdálkodásának alakítása, ellenőrzése;
. karbantartja a kontrollinggal kapcsolatos kódrendszert:
6) Pályázati feltételek:
.
Főiskolai/egyetemi végzettség (pénzügy számvitel/kontrolling).
.
Számítógép felhasználói szintű ismerete
.
Hasonló munkakörben szerzett legalább 3-5 éves tapasztalat
.
SAP program ismerete
.
Magyar állampolgárságú. vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező. illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
.
Cselekvőképesség:
.
Büntetlen előélet;
.
Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 331998. (VI.24.) NM rendelet szerint.

7) A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák:
. Önálló, precíz munkavégzés
. Jó kommunikációs készség
. Komplex szemlélet

8) A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
. Felsőoktatási intézmény ben szerzett tapasztalat
. Mérlegképes könyvelői szakképzettség
.
SAP rendszer ismerete
9) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
o
Részletes szakmai önéletrajz. bruttó bérigény megjelölésé”el.
.
Iskolai végzettséget. szakképzettséget tanúsító okiratok másolata.
. Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. vagy a bizonyítvány
megkéréséről szóló igazolás másolata.
A pály ázó ny ilatkozata arról. hogy a pál) ázati any agban foglalt adatainak a pályázati
eljárással összefUggő kezeléséhez hozzájárul (2011. é”i CXII. t”. 5. ~ (1) bekezdés b.)
pontja).
A pály ázó ny ilatkozata arról. hogy a pály ázati dokumentumok hitelességét. a
referenciák ‚alódiságát a munkáltató ellenőrizhesse.
(A sikeres pály ázónak a munkaviszony létesítéséhez. az okiratok eredeti példán’ át kell
bemutatnia!)
10) A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal
11)A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 6.
12) A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton. a pályázatnak az Allaton’ostudományi Egyetem. Humánpolitikai
Osztályra (1078 Budapest. István u. 2.) történő megküldésével.
-

Vagy
-

e-mailben az allaspalvazau~univet.hu címen.
Kérjük a borítékon, illetve a pályázatban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: BMO/8357-1/2021. valamint a munkakör megnevezését:
kontroller

13)A pályázat elbírálásának határideje, módja, rendje: 2021. december 13.
A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. amely nek
eredményéről a pályázók (telefonon ‚agy e-mailben) tájékoztatást kapnak.
14)A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 2021. november 8.
ATE honlapja www.univet.hu/hu/ejzvetem allaspalvazatok.
Profession.hu
-

-

15) Pályázattal kapcsolatos információ kérhető: hr@univet.hu
Budapest. 2021.11.08.
Dr. Sótonyi Péter Tamás rektor
a pályázat kiírója
a munkáltatói jogkör gyakorlója

