PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója pályázatot hirdet
az MTA Természettudományi Kutatóközpontban
belsőellenőr
munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben rögzített belső ellenőrzési feladatok, így
különösen a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a
módszertani útmutatók és a Főigazgatói Utasítások szerinti belső ellenőrzések
elvégzése,
• a belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelésének vizsgálata,
elemzése és értékelése, javaslattétel a belső kontrollrendszerek javítása,
továbbfejlesztése
érdekében,
szabályszerűségi,
pénzügyi,
rendszerés
teljesítményellenőrzések keretében gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi
vizsgálatok elvégzése
• a Kutatóközpont egészére vonatkozóan, a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban
megállapítások, értékelések és javaslatok jelentésbe foglalása.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•

a 28/2011. (VIII.3) NGM rendeletben meghatározottak szerinti iskolai végzettség
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben előírtak szerinti
nyilvántartásban való részvétel
ABPE I. vizsga (belső ellenőr), ABPE II. képzésben való részvételi igazolás
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
Büntetlen előélet és cselekvőképesség
Jó kommunikációs készség
Proaktív személyiség, megbízhatóság, önállóság, precizitás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
•
•

•
•

Akadémiai munkahelyi tapasztalat
Legalább kettő év releváns gyakorlat
Költségvetési intézménynél szerzett gyakorlat,
Angol nyelv ismerete, államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsga
megléte

A jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben és végrehajtási rendeletében foglaltak az
irányadók.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony – 4 hónap próbaidő kikötéssel

Foglalkoztatás jellege:
teljes vagy részmunkaidő
A munkavégzés helye:
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok, dokumentumok másolata
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.február 20.
A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: elbírálást követően azonnal
A pályázatok benyújtásának módja:
•

Elektronikus úton Morvainé Medgyes Andrea humánpolitikai és bérügyi osztályvezető
részére a morvaine.medgyes.andrea@ttk.mta.hu e-mail címre, a levél tárgymezőjében
kérjük feltüntetni a „belsőellenőr” hivatkozást.

A pályázattal kapcsolatos további lényeges információ:
A belső ellenőr feladatát a Kutatóközpont főigazgatójának közvetlen irányítása és
ellenőrzése mellett látja el.
A pályázati anyaggal kapcsolatban visszajelzést csak a személyes elbeszélgetésre behívott
személyek kapnak.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
• www.ttk.mta.hu
• www.mta.hu
• www.kozigallas.gov.hu

Budapest, 2018. január 8.

Dr. Pokol György
főigazgató

