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

Belső ellenőr
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
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. Az
Éves ellenőrzési terv összeállításában, felülvizsgálatában és módosításában való
közreműködés, valamint ez alapján az ellenőrzési tevékenységek lebonyolítása.
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. A Kátai Gábor Kórház közfeladatai teljesítésének és
döntései meghozatalának támogatása a meglévő és javasolt működési folyamatok és
eljárások ellenőrzési környezetének állapotáról kialakított belső és független vélemény
nyújtásával. Egyéb belső ellenőri feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
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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 28/2011. (VIII. 3.) NGM
rendelet 1/A. §-a szerinti végzettség.,
Ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli területen szerzett - Legalább
5 év feletti szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Magyar állampolgárság. Cselekvőképesség. Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

•

Végzettséget igazoló okiratok másolata. Az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 70. § (4) bekezdésében meghatározott nyilvántartásba vételről
kiadott igazolás másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a nyilvántartásba a
munkakör betöltéséig szándékát bejelenti. Részletes szakmai önéletrajz.
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban
résztvevők megismerhetik. Nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat
esetén a benyújtott pályázati anyagot a kiírónak meg kell e semmisítenie,
vagy a pályázó részére vissza kell-e juttatnia.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Kátai Gábor Kórház címére történő
megküldésével (5300 Karcag, Zöldfa utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I.229-94/2017. ,
valamint a munkakör megnevezését: Belső ellenőr.
vagy
• Elektronikus úton Nagyné László Erzsébet részére a
foigazgato.kgkorhaz@externet.hu E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Nagyné László Erzsébet, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300
Karcag, Zöldfa utca 48. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján. Hiányosan benyújtott
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pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 20.
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