
 

Debreceni Csokonai Színház  

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

pályázatot hirdet 

Debreceni Csokonai Színház  

gazdasági osztály 

 

főkönyvi könyvelő  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 

Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Kossuth utca 10.  

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

Főkönyvi könyvelési feladatok ellátása. Közreműködés a költségvetési beszámoló, 

mérlegjelentések, időközi költségvetési jelentések elkészítésében. A főkönyv és analitikák 

közötti egyeztetési feladatok ellátása. Előirányzatok, kötelezettségvállalások, pénzforgalom 

(bank, pénztár, bér, vegyes stb.) könyvelése, egyeztetése, módosítása, nyilvántartások 

vezetése.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Középfokú képesítés, mérlegképes könyvelői végzettség. 



     Költségvetési szervnél főkönyvi könyvelés területén szerzett - legalább 3-5 év szakmai 

tapasztalat. 

    Büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
     Államháztartási mérlegképes könyvelő végzettség. 

    DOKK és/vagy EPER gazdálkodási rendszer ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

   Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatai, minden 

olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart. 

Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az 

erre jogosult személyek megismerhetik.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 21.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Csokonai Színház címére történő megküldésével 

(4024 Debrecen, Kossuth utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: MU/99, valamint a munkakör megnevezését: főkönyvi könyvelő.  

         Személyesen: Csokonai Színház művészbejáró porta, Hajdú-Bihar megye, 4024 

Debrecen, Kossuth utca 10.   

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát a Csokonai Színház fenntartja.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 26.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         Csokonai Színház honlapja - 2015. szeptember 28. 

         Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2015. szeptember 28. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csokonaiszinhaz.hu honlapon 

szerezhet.  
 


