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

belső ellenőr
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- A Nyíregyházi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 51/A. § (6)-(11) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása.
- A belső ellenőr a Közhasznúsági Felügyelő Bizottság szakmai irányításával közreműködik a Közhasznúsági Felügyelő Bizottság
ellenőrzési tevékenységében is.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•

Egyetem,
rendelkeznie kell jogász vagy közgazdász végzettséggel és meg kell felelnie a 22/2019. (XII. 23.) PM. rendeletben
meghatározott, a belső ellenőrrel szemben támasztott további feltételeknek, valamint
rendelkezni kell a jogszabályban meghatározott, legalább 5 éves ellenőrzési vagy szakmai végzettségének megfelelő
területen szerzett szakmai gyakorlattal, továbbá
rendelkeznie kell ABPE továbbképzésben szerzett legalább ABPE-I szakmai vizsgával,
érvényes regisztráció, nyilvántartásba vétel a belső ellenőri tevékenység folytatására való jogosultságról.
Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

Részletes szakmai önéletrajz (benne jelenlegi munkahelyének megnevezése, beosztása, munkaköri besorolása,
eddigi szakmai tevékenységének ismertetése), motivációs levél.
Végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata (külső pályázó esetén közjegyző által hitelesített
másolata).
Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a Nyíregyházi Egyetem
SzMSz-e szerinti testületei megismerhetik.
Külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
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•

Saját névre megcímzett, felbélyegzett olyan méretű válaszboríték, amelyben a pályázati anyag visszaküldhető.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Orsolya jogász nyújt, a 42/599-400 /2029 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.
). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/720-1/2022. , valamint a
munkakör megnevezését: belső ellenőr.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkaviszony létesítésére a fenntartó kuratóriumának előzetes egyetértésével kerül sor. A munkáltatói jogokat a kancellár
gyakorolja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.nye.hu - 2022. május 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A foglalkoztatásra a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalóként kerül sor. Bérezés megegyezés szerint.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nye.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. május 9.

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