
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 

Pénzügyi Osztály

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1023. Budapest, Frankel Leó út 25-29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bevételek és kiadások felosztása,időbeli elhatárolása, bevételek beazonosítása, a könyvelésben való
részvétel.ERA pénzforgalom egyeztetése a főkönyv és Kincstár között, jogcímes pénzek nyilvántartása,
előkészítése elszámoláshoz.Helyettesíti a pénztárost ill.pénzügyi és számviteli feldatokat is ellát,mely a
könyveléshez szükséges.

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),
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet,eü.alkalmasság,cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelői képesítés,költségvetési gyakorlat,EcoStat program

ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata, 90 napnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány,személyi-szakmai önéletrajz, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagát az
ad.hoc.bizotság megismerheti és azt a pályázat lefolytatásáig kezelheti ,megsemmisítheti.



A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csoma Mihályné osztályvezető nyújt, a 06 1 4388
322 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet címére történő

megküldésével (1023. Budapest, Frankel Leó út 25-29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-2/2020. , valamint a munkakör
megnevezését: pénügyi ügyintéző.

vagy
•  Elektronikus úton Málicsné Bozzay Mariann részére a bozzay.mariann@orfi.hu E-mail címen

keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a törvény szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•  www.orfi.hu - 2020. január 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazés esetén 120 napos próbaidőt kötünk ki.A pályázatot Prof.Dr.Poór Gyula főigazgatónak kérjük
címezni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM
részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


