
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona

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

Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona

Személyügyi gazdálkodó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1064 Budapest, Rózsa utca 67.

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

A  munka-,  bér-  és  társadalombiztosítási  tevékenységek  ellátása  –  munkaügyi
nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások teljesítése, ezen belül ellátja a munkáltatói
döntésekkel  kapcsolatos  adminisztratív  feladatokat,  (  kinevezések,  kinevezés
módosítások,  átsorolások  készítése,  jogviszony  létesítésével  és  megszüntetésével
kapcsolatos  ügyintézés)  nem  rendszeres  juttatások  és  egyéb  bérjellegű  juttatások
számfejtése. Szabadságok, távollétek változóbérek KIRA számfejtőrendszerben történő
rögzítése,  értesítők  elkészítése,  munkáltatói  igazolások  kiállítása.  Munkaügyi
kérdésekben tájékoztatás nyújtása a szakterületek,  illetve a munkavállalók számára.
Munkabér, illetve egyéb juttatás és az ehhez kapcsolódó adó-, társadalombiztosítási és
egyéb,  a  munkáltatót  terhelő  fizetési  kötelezettségek  teljesítéséhez  kapcsolódó
dokumentumok továbbítása a gazdálkodási terület részére. A humánpolitikai területet
érintő  rendszeres  és  eseti  adatszolgáltatások  teljesítése,  adózással  kapcsolatos
feladatok ellátása. A személyi anyagok rendszerezése, irattározása, KIRA számfejtői
rendszer kezelése.
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Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról  szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Emelt szintű szakképesítés, személyügyi gazdálkodó,
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• büntetlen előélet
• Magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképes önéletrajz
• Végzettséget igazoló bizonyítvány
• Erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 28.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Kun  Bernadett  nyújt,  a
0613114850 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek

Otthona címére történő megküldésével (1064 Budapest, Rózsa utca 67. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 7/2023 , valamint a munkakör megnevezését: Személyügyi
gazdálkodó.

• Elektronikus úton Kun Bernadett részére a rozsa@vazsonyiidosotthon.hu
E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati  kiírás  közzétevője  a  Miniszterelnöki  Kormányiroda.  A  pályázati  kiírás  a
munkáltató  által  a  Miniszterelnöki  Kormányiroda  részére  megküldött  adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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