
Iparművészeti Múzeum 

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

pályázatot hirdet 

Iparművészeti Múzeum  
Gazdasági Főosztály 

 
főosztályvezető (magasabb vezető)  

munkakör betöltésére.  

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:  

A vezetői megbízás határozott időre, 3-évre szól. 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1091, Üllői út 33-37.  

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

A gazdasági főosztály munkájának és munkatársainak irányítása. Aktualizálja, illetve 
elkészíti a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatokat. Összeállítja az éves költségvetést 
és beszámolót. A gazdasági folyamatok ellenőrzése, a jogszabályok és a belső 
szabályzatok betartása mellett kontrolling feladatok ellátása. Ellenőrzi az analitika és a 
főkönyvi egyezőségeket. Elkészíti a MÁK jelentéseket. Gazdasági operatív munkában 
való részvétel. 

Illetmény és juttatások: 

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

 



Pályázati feltételek: 

� Egyetem, üzemeltetési, vállalkozásszervezői 

� Vezetői gyakorlat (3-5) éves  

� Az államháztartási számvitel naprakész ismerete, mérlegképes könyvelői végzettség  

� Magyar állampolgárság, büntetlen előélet  

� Pénzügyi területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

� MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete 

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 betölthetőségének időpontja:  

  A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 16.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dudás Lászlóné nyújt a 06-1-4565-
119 -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 bírálóbizottság 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, ideje:  

www.imm.hu - 2016. január 15.  

 


