
Vajai Polgármesteri Hivatal

                           
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Vaja Város Önkormányzat 

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4562 Vaja, Damjanich utca 71.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A helyi adórendeletek tervezetének elkészítése- adózók nyilvántartása, adófolyószámlák vezetése, az azzal kapcsolatos feladatok
ellátása, kiutalási kérelmek elbírálása- az adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, behajtása- ellenőrzési feladatok
ellátása- méltányossági kérelmekkel kapcsolatos eljárás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adóigazgatási feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Felsőfokú képesítés,
•         helyi adóhatóságnál hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
•         ECDL
•         B kategóriás jogosítvány,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         munkakörben szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Főiskola,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:



•         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
•         iskolai végzettséget/képesítést igazoló bizonyítványok másolata
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő

kezeléséhez hozzájárul
•         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tisza Erika nyújt, a 44/584-017 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Vaja Város Önkormányzat címére történő megküldésével (4562 Vaja, Damjanich utca 71.

). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/21/2020 , valamint a munkakör
megnevezését: adóügyi ügyintéző.

•         Elektronikus úton Tisza Erika részére a jegyzo@vaja.hu E-mail címen keresztül
•         Személyesen: Tisza Erika, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4562 Vaja, Damjanich utca 71. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Vaja Város honlapja - 2020. január 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vaja.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 8.

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

Vissza Nyomtatás


