
 

 

A 

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 

a munka törvénykönyvéről 2012. évi törvény 

pályázatot hirdet az 

 

EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 számú,  

„Az egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”  

című kiemelt projektben 

 

Junior pénzügyi szakértő (2 fő) 

 

munkakör betöltésére  

 

A munkaviszony időtartama: 

- határozott ideig tartó 2019. év április hónap 1. napjától 2020. év szeptember hónap 30. 

napjáig tartó munkaviszony 

 

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye:  

Nemzeti Népegészségügyi Központ, 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

 

A munkakörbe tartozó feladatok:  

Az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú, Az egészségügyi ellátórendszer 

szakmai módszertani fejlesztése” című kiemelt, az Európai Unió támogatásával 

megvalósuló projekt keretein belül:  

• Beérkező számlák, továbbá utazási költségtérítések, belföldi kiküldetések 

hatályos jogszabályok és az elszámolhatósági szempontok szerinti pénzügyi 

szemléletű ellenőrzése, valamint elszámolása az EPTK rendszeren keresztül, 

• Munkájához kapcsolódó adminisztrációs feladatok: kimutatások, összesítések, 

listák készítése, 

• Részt vesz a helyszíni ellenőrzések, monitoring látogatások egyéb külső és belső 

szervek által folytatott ellenőrzések pénzügyi témájú dokumentációjának 

előkészítésében, rendszerezésében, 

• Egyéb pénzügyi tárgyú adminisztráció végzése (szerződések, számlák 

nyilvántartása, lefűzése, levelezés, ügyintézés, fénymásolás, szkennelés, stb.), 

• Minden a projekt végrehajtásával összefüggő egyéb feladat, mellyel a pénzügyi 

vezető esetlegesen megbízza, 



• Együttműködik a projekt megvalósításában részt vevő kollégákkal a 

szabályszerű és eredményes folyamatok megvalósítása érdekében. 

 

Munkabér és juttatások:  

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Alkalmazási feltételek:  

• Középfokú végzettség (pénzügy, számvitel) 

• Legalább 1- 2 év pénzügyi területen szerzett tapasztalat, 

• Felhasználói szintű MS Office ismeretek, 

• Magyar állampolgárság,  

• Büntetlen előélet,  

• Cselekvőképesség. 

 

Előnyt jelent: 

• Pontosság, precizitás, analitikus gondolkodás, rendszerszemlélet, 

• Felsőfokú pénzügyi, számviteli végzettség, 

• Európai uniós projektek területén szerzett tapasztalat, 

• EPTK rendszer ismerete. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató Europass10 formátumú, 

fényképes önéletrajz, 

• Motivációs levél, 

• Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok(ok) másolata, 

• Nyilatkozat büntetlen előéletről, 

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó benyújtott anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

• Az e-mail tárgyában kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját: Junior pénzügyi 

szakértő munkakör. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. év április hónap 1. napja 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
 

 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mózes Zsuzsanna Pénzügyi- és HR 

vezető nyújt, a +36704910673 telefonszámon. 

A jelentkezés benyújtásának módja: Elektronikus úton a Projekt HR részére 

projekt.hr@oki.antsz.hu e-mail címen keresztül. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója 

dönt. A benyújtott pályázatok tartalma, valamint a munkáltató által megbízott Pályázat Értékelő 

Bizottság mérlegelése alapján meghallgatásra, illetve az elvárt ismeretek ellenőrzésére is sor 

kerülhet. A pályázat eredményéről a személyes interjún részt vett jelöltek az elbírálásra előírt 

napot követő 15 napon belül értesítést kapnak. 
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján. 

 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. 

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat 

csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen 

felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt munkakörre 

határozott idejű munkaviszonyt létesítünk 3 hónap próbaidő kikötésével. A munkabér 

megállapítására és a juttatásokra az EFOP-1.8.0-VEKOP-172017-00001 számú projekt 

költségvetése, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az 

irányadók. Megváltozott munkaképességű pályázók jelentkezését is várjuk. 


