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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora pályázatot hirdet
gazdasági csoportvezetői
teljes munkaidős munkakör
betöltésére.
A munkavégzés helye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
A gazdasági csoportvezető fontosabb feladatai:
 A Debreceni Református Hittudományi Egyetem működésével, a rektor munkájával
kapcsolatos pénzügyi, gazdasági feladatok teljesítése,
 a Gazdasági Csoport munkájának koordinálása, irányítása, ellenőrzése,
 a DRHE kiadásainak és bevételeinek felügyelete, költségvetés és pénzügyi beszámoló
elkészítése, számlázási és leltározási feladatok ellátása, tárgyi eszközökkel kapcsolatos
nyilvántartások vezetése,
 önköltségszámítások elkészítése,
 a hallgatói normatíva felosztásának előkészítése, hallgatói juttatások ellenőrzése az
ösztöndíjak kiutalásával kapcsolatos ügyintézés, adatszolgáltatás,
 megrendelések, beszerzések lebonyolítása, számlák nyilvántartásának felügyelete
szállítói, vállalkozási, megbízási szerződések teljesülésének felügyelete,
 külső és belső pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés,
 az intézmény gazdálkodását és pénzügyeit érintő, azzal összefüggő szabályzatok
módosításának kezdeményezése, módosításainak végrehajtása, közzététele.
A jelentkezés feltétele:







Felsőfokú gazdasági, pénzügyi végzettség,
hasonló munkakörben eltöltött legalább 5 év tapasztalat,
pontos, precíz munkavégzésre való képesség,
gyors, gyakorlatias munkavégzés, hosszútávú elkötelezettség,
problémamegoldási készség, terhelhetőség,
proaktivitás.

A munkakör betöltéséhez előnyt jelent:
 Református egyháztagság vagy más keresztyén felekezeti kötődés
 felsőoktatásban szerzett tapasztalat vagy normatív támogatások elszámolásában szerzett
jártasság,
 mérlegképes könyvelő végzettség,
 5 évnél régebbi tapasztalat,
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 angol nyelv ismerete.
Amit kínálunk:
 Biztonság, stabilitás,
 cafeteria juttatás,
 családias légkör,
 önálló munkavégzés,
 változatos munka,
 történelmi környezet.
A pályázathoz benyújtandó:
 Szakmai önéletrajz,
 motivációs levél,
 végzettséget igazoló dokumentumok,
 egyháztagságot igazoló lelkészi igazolás,
 nyelvismeretet igazoló dokumentumok,
 hozzájáruló nyilatkozat, hogy pályázatát az egyetem szabályzataiban
meghatározott személyek és testületek megismerhetik,
 minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása
szempontjából fontosnak tart.
Amennyiben
szeretne
az
egyetem
a rektori@drhe.hu e-mail címre várjuk.

közösségéhez

tartozni,

jelentkezését

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.
A munkakör betöltésének várható időpontja: 2019. október 15.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr. Vojtkó-Pék Ildikó főtitkártól kérhető
(e-mail: rektori@drhe.hu, tel: 06/52/518-591).
Debrecen, 2019. szeptember 5.
Dr. Kustár Zoltán
rektor sk
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