MUNISIPALITEIT KAMIESBERG
EKSTERNE ADVERTENSIE
(Verwysing: 02/2019)
Kamiesberg Munisipaliteit 'n regstellende aksie werkgewer, met sy hoo antoor in Garies, beskik
tans oor die volgende vakature in die Departement: Finansies. Bevoegde persone wat aan die
minimum posvereistes voldoen, word hiermee genooi om aansoek te doen.
Internskap ( Ouditeuring en Finansies) x 2
Minimum Vereistes:
· ’n Toepaslike tersiêre kwaliﬁkasie graad, diploma of ser ﬁkaat in `n finansiële rig ng met,
Rekeningkunde, ekonomie, of ﬁnansies ingesluit risiko bestuur en ouditeuring;
· rekenaargele erd;
· goeie kommunikasie vaardighede hê;
· Intern sal 'n internskap ooreenkoms en indiensnemingskontrak sluit met die munisipaliteit;
· die kandidaat moet tussen die ouderdom van 21 en 35 jaar oud wees;
Hooﬀunksies:
· Suksesvolle kandidate sal hoofsaaklik in die Finansiële Afdeling van die Kamiesberg
Munisipaliteit opgelei word om te verseker dat hy/ sy die nodige kundigheid ontwikkel.
Salaris: Soos deur die Raad se goedgekeurde begro ng
Indien u kwaliﬁseer soos hierbo uiteengesit, stuur asseblief u aansoekvorm, Curriculum Vitae en
geser ﬁseerde afskri e van u kwaliﬁkasies en dui ook aan vir wa er pos u aansoek doen.
Onvolledige aansoeke sal nie oorweeg word nie. Indien u binne 60 dae vanaf slui ngsdatum van
die aansoek niks van ons verneem nie, moet u die aansoek as onsuksesvol beskou.
Geen fakse, e-pos en laat aansoeke sal oorweeg word nie. Kandidate wat nie aan die vereistes
voldoen nie, hoef nie aansoek te doen nie. Aansoekvorms moet onderteken word. Die
voorgeskrewe aansoekvorm van Kamiesberg Munisipaliteit moet voltooi word en nie `ŉ Z83
vorm nie. Aansoeke moet die Hoo antoor te Garies bereik voor/op die slui ngsdatum en tyd
soos aangedui. Vroue, jeugdiges en persone met gestremdhede is welkom om aansoek te doen.
Slui ngsdatum: Vrydag, 15 Maart 2019 om 16h00.
RIG NAVRAE AAN:


Die Senior Menslike Hulpbronne Beampte
Tel: (027) 652 8000, Faks: (027) 6528001















RIG AANSOEKE AAN:
Die Munisipale Bestuurder
Kamiesberg Munisipaliteit
Privaatsak x 200
Garies; 8220

