
 
 
 

2018. február

Munkatársakat keresünk!

1. Az Esély és Részvétel Közhasznú
Egyesület 

 szakmai vezető 
 munkatársat keres heti 40 órás

munkaviszony keretében

A feladat leírása:
 Miskolcon megvalósuló 3,5 év

időtartamú (jellemzően családi és
kulturális elemekre épülő)
közösségfejlesztő program szakmai
koordinálása.

Elvárás:

felsőfokú végzettség

önálló munkavégzés

kiváló kommunikációs és
kapcsolat-teremtési képesség

rugalmasság, a lakosság
eléréséhez igazodó munkarend
vállalása

Előnyt jelent:

- kulturális, közösségfejlesztés,
felnőttképzés, vagy a szociális ügy
területén szerzett diploma

 - civil szervezetnél szerzett projekt
munkatársi tapasztalathelyismeret, 

 - Miskolc Győri kapu városrészéhez
történő kötődés

 
Feltétel:

B kategóriás jogosítvány

A jelentkezéseket február 20-ig
önéletrajzzal a bazmegye.cic@erke.hu
e-mail címre várjuk!

2. Az Esély és Részvétel Közhasznú
Egyesület 

 vezető asszisztens 
 munkatársat keres heti 20 órás

munkaviszony keretében

A feladat leírása:
 Az egyesület adminisztrációs és

ügyfélkapcsolati tevékenységeiben
történő részvétel. Az asszisztens az
egyesület tanácsadó, programszervező
munkatársainak munkáját az
elektronikus és papíralapú
dokumentációk, adatbázisok
kezelésével, valamint a szerződési
dokumentációk összeállításával
támogatja.

Elvárás:

legalább érettségi

Számítógép használata (Excel,
word kezelése)

Precíz, önálló gyors
munkavégzés

Előnyt jelent:

jogi -, vagy irodai- , vagy
ügyviteli-, vagy HR asszisztens
képesítés

civil szervezetnél szerzett
szakmai tapasztalat

A jelentkezéseket február 20-ig
önéletrajzzal a bazmegye.cic@erke.hu 

 e-mail címre várjuk!

3. Az Esély és Részvétel Közhasznú
Egyesület 

 közösségfejlesztő,
rendezvényszervező

 munkatársat keres heti 20 órás
munkaviszony keretében

A feladat leírása:
 Miskolcon megvalósuló 3 év

időtartamú (jellemzően családi és
kulturális elemekre épülő)
közösségfejlesztő program keretében a
lakosság igényeinek feltérképezése,
valamint közösségépítő folyamatok,
akciók szervezése.

Elvárás:

legalább érettségi

kiváló kommunikációs és
kapcsolat-teremtési képesség

rugalmasság, a lakosság
eléréséhez igazodó munkarend
vállalása

Feltétel:

B kategóriás jogosítvány

A jelentkezéseket február 20-ig
önéletrajzzal a bazmegye.cic@erke.hu
e-mail címre várjuk!

Képzés a civil szervezetek beszámolási és számviteli kötelezettségeiről

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület, mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Információs Centrum cím birtokosa
megbízásából az Ifjúságért Alapítvány 2018. február 16-én, pénteken, 10.00 órai kezdettel "A civil szervezetek beszámolási



és számviteli kötelezettségeinek teljesítése" címmel képzést szervez, melyre tisztelettel meghívjuk Önt.

A képzés tervezett témái:

a 2017. évi záráshoz, adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó 2018. évi adminisztrációs és könyvelési feladatok
a beszámoló készítés, a közzététel, a letétbe helyezés szabályairól, az egyéb adatszolgáltatási kötelezettségekről -
külföldről támogatott civil szervezet, szja 1%
a közhasznúsági feltételek teljesítésének megjelenése a beszámolóban
a civil szervezetek számára kötelező belső gazdálkodási szabályzatok
évi számviteli változások és azok beépítése a szervezetek számviteli politikájába pénzkezelési és egyéb
szabályzataiba
egyéb aktuális kérdések

Előadó: Horváth Józsefné adószakértő  - Adószakértők és Könyvelők Egyesülete

Helyszín: Új Nemzedék Központ Miskolc

       3525 Miskolc, Régiposta u. 4.

A helyszín befogadóképessége miatt a rendezvényen történő részvétel regisztrációhoz kötött.

Kérjük, részvételi szándékát az alábbi felületen jelezze:
  

regisztrációs lap

Ha le szeretne iratkozni, kattintson ide.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1vps5y_g0aT7Tdu_Jap6xgdbOsMsfFN_RfW4OO2bRA7yF0g/viewform?usp=sf_link
http://www.erke.hu/webgalamb/%7Bleiratkozas_link%7D

