Kanizsai Dorottya Kórház
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kanizsai Dorottya Kórház
Igazgatás osztálya
Közalkalmazotti belső ellenőr
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2-8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) Korm. rendeletben rögzített belső ellenőrzési feladatok ellátása. Szabályszerűségi-,
pénzügyi-, rendszerellenőrzések, teljesítmény ellenőrzések elvégzése. A működés és
gazdálkodás szervezettségének vizsgálata. A szervezeti szabályozó dokumentumok
rendelkezései betartásának, illetve a bizonylati fegyelem megtartásának ellenőrzése. A
rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználásának ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:







Főiskola, Egyetem/A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet
végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a
költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső
kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM
rendelet szerinti végzettség,
Ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli területen szerzett - Legalább 13 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Büntetlen előélet
Egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:








Fényképes, szakmai önéletrajz
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
Végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4)
bekezdésében meghatározott nyilvántartásba vételről kiadott igazolás
másolata
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségének eleget tesz
Hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati
anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Brünner Szilveszter főigazgató
főorvos nyújt, a 06-93-502-092 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kanizsai Dorottya Kórház címére történő
megküldésével (8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2-8. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KDK/107116/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Közalkalmazotti belső ellenőr.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkáltató által kijelölt pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt
pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra- a pályázati feltételeknek megfelelt
pályázók közül- kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt
iratokat-határidőn belül- a pályázat benyújtásának módja szerint hiánytalanul beküldik és
meghallgatásukat az elbírálásban résztvevők szükségesnek ítélik. (A hatósági erkölcsi
bizonyítvány hiány pótolható).
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.aeek.hu - 2020. június 23.
 www.nkkorhaz.hu - 2020. június 23.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nkkorhaz.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 23.

