
 

 

 
Wigner Fizikai Kutatóközpont 

 főigazgatója pályázatot hirdet 

 

Gazdasági Osztályvezető 

munkakör betöltésére.  

 

 

Feladatok: 

 a Gazdasági Osztály munkájának irányítása, szakmai felügyelete 

 a kutatóközpont költségvetési tervezéssel, a pénzellátással, a gazdálkodással, a személyi juttatásokkal és a 

munkaerő-gazdálkodással, a beszámolással, a számvitellel, az előírt adatszolgáltatásokkal és a gazdasági 

folyamatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása; 

 a kutatóközpont működésére vonatkozó számviteli és pénzügyi rendszer szervezése, irányítása, ellenőrzése; 

 a költségvetési tervezési feladatok végzése, irányítása; 

 a költségvetési előirányzatok alakulásának folyamatos figyelése, ellenőrzése, javaslatok készítése az észlelt 

hiányosságok megszüntetésére;  

 a jogszabály által előirt havi, negyedéves, éves adatszolgáltatások, mérlegbeszámolók elkészítésének 

irányítása és szakmai felügyelete; 

 a belső szabályzatok folyamatos felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, új szabályzatok elkészítése; 

 igény szerinti adatszolgáltatások készítése a külső- és a vezetői igényeknek megfelelően; 

 közreműködés, ellenőrzési feladatok ellátása a beadandó pályázatokkal kapcsolatban; 

 együttműködés a pályázati elszámolások elkészítésében; 

 közreműködés a könyvvizsgálati, ellenőrzési munkafolyamatokban; 

 jogszabályok, pénzügyi előírások naprakész ismerete.   

 

Elvárások: 

 regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés,  

 CompuTREND Kft. CT-EcoSTAT integrált ügyviteli rendszerének ismerete 

 felhasználói szintű MS Office alkalmazások ismerete (Word, Excel), 

 költségvetési területen szerzett többéves szakmai tapasztalat, 

 magas szintű problémamegoldó és kommunikációs képesség, 

 önálló, felelősségteljes, precíz munkavégzés, 

 csapatmunka. 

 

Előnyök: 

 felsőfokú végzettség, 

 angol nyelvtudás 

 

Illetmény és juttatások: 

 Közös megegyezés alapján, a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi  XXXIII. törvény 

rendelkezéseinek figyelembevételével.  

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama és a foglalkoztatás jellege: 
Határozatlan (három hónap próbaidő után) időtartam, teljes munkaidőben történő foglalkoztatás. 

 

A munkavégzés helye: 
Budapest, 1121, Konkoly Thege Miklós út 29-33.  

Wigner Fizikai Kutatóközpont 

 

Wigner Fizikai Kutatóközpont 
 

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
Web: wigner.mta.hu 



Beadási határidő: 2019. november 15. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
  A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

 

Amennyiben a pozíció felkeltette érdeklődését, fényképpel ellátott magyar nyelvű szakmai önéletrajzát  

bérigénye megjelölésével a bartalos.szilvia@wigner.mta.hu e-mail címen várjuk. 
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