
Iparművészeti Múzeum 

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

pályázatot hirdet 

Iparművészeti Múzeum  
Gazdasági F őosztály 

 
TB- és Bérügyintéz ő 

munkakör betöltésére.  

 

A közalkalmazotti jogviszony id őtartama:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye:  

Budapest,1091, Üllői út 33-37.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezet ői megbízással járó lényeges feladatok:  

A Magyar Államkincstár felé továbbítja és nyilvántartja a rendszeres és nem rendszeres számfejtéseket, 
változó béreket, távolléteket, a dolgozókra vonatkozó adatokat és azok változásait. Munkáltatói 
igazolások kiállítása. Fizetési jegyzékek átadása a dolgozók részére. Ellátja az éves 
adóelszámolásokkal kapcsolatos feladatokat a nyilatkozatok kitöltésével az adóbevallások aláírásával 
és továbbításával. Bérfeladás elkészítése a MÁK listák alapján.  

Illetmény és juttatások:  

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

Pályázati feltételek:  

 - Középiskola/gimnázium, OKJ szerinti társadalombiztosítási és /vagy bérügyintézői képesítés   

  - Költségvetési szervnél hasonló területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai 

    tapasztalat,  

 - KIRA számfejtő rendszer ismerete  

 - Magyar állampolgárság, büntetlen előélet  

 - CT-Ecostat rendszer ismerete  



A pályázat elbírálásánál el őnyt jelent:  

 - Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások : 

-  Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok 
másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak 
megkérését tanúsító feladóvevény. A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul az általa 
benyújtott okmányok megismeréséhez és nyilatkozik arról, hogy sikertelen pályázat esetén 
hozzájárul pályázati anyaga megsemmisítéséhez  

A munkakör betölthet őségének id őpontja:  

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje:  2016. február 16.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Hunyadi Andrea nyújt, a 4565-103 -os 
telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

- Elektronikus úton Kovács István részére a kovacs.i@imm.hu e-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokról bíráló bizottság javaslata alapján a főigazgató 
dönt. Személyes meghallgatásra a legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor.  

A pályázat elbírálásának határideje:  2016. február 18.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, id eje:  

- www.imm.hu - 2016. február 1. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id őpontja: 2016. február 1.  

 


