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

Pályázatot hirdet 

Iparművészeti Múzeum  

 

Belső ellenőr  

Munkakör ellátására.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege:  

Rész munkaidő, heti 20 órás  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1091 Budapest, Üllői út 33-37.  

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII 31.) Korm. 

rendeletben meghatározott feladatok ellátása. A belső kontroll rendszer kiépítése, 

működésének jogszabályokban és szabályzatoknak való megfeleltetésének 

elemzése. Rendelkezésre álló erőforrások megóvásának, vagyongyarapítás 

valamint, az elszámolások, beszámolók valóságának vizsgálata. A vizsgált 

folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, következtetések és javaslatok 

megfogalmazása. Kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése, 

a szabálytalanságok megelőzése illetve feltárása érdekében. Az ellenőrzési 

jelentések alapján megtett intézkedések nyomon követése. 
 
Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

 Főiskola, a 28/2011(VIII.3) NGM  rendelet 1/a §-a szerinti szakmai 

követelmény  és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 70.§(4) 

bekezdésében meghatározott  engedéllyel való rendelkezés.  

 Regisztrációs követelmények teljesítése.   

 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.   



 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
  

 Pontos munkavégzés, írásbeli kifejezőkészség, probléma megoldási és 

együttműködési készség. 

 Hasonló munkakörben szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. április 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balogh Zoltán nyújt, a  

balogh.zoltan@imm.hu e-mail címen. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  
 

Elektronikus úton Farkasné Gaál Magdolna részére a gaal.magdolna@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: 2020. március 24. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 www.imm.hu – 2020. február 20. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

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.  
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