
Álláshirdetés 
 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Főigazgatói Titkárság  

 
titkársági szakreferens 
munkakör betöltésére.  

 
Az állami szolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű.  
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 
1139 Budapest, Teve utca 1/a-c. 
 
Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 
A Korm. rendelet 1. számú melléklet 42. pontja szerinti titkársági és igazgatási feladatkör 
 
Ellátandó feladatok: 
A Főigazgatói Titkárság működésével összefüggő adminisztratív feladatok ellátása. 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök 

• a titkárság gördülékeny, zavartalan működésében való részvétel; 
• vezetők napi munkájának szakmai és szervezői támogatása; 
• határidők egyeztetése, ellenőrzése, nyilvántartása a vezető tevékenységéhez kapcsolódóan; 
• vezetői megbeszélések, találkozók egyeztetése, ütemezése, ezekről feljegyzések, 

emlékeztetők készítése; 
• kapcsolattartás külső partnerekkel, valamint a szervezet belső munkatársaival, más egységek 

vezetőivel; 
• általános adminisztratív teendők ellátása (szkennelés, fénymásolás, iktatás, posta, telefonok, 

ügyfelek) 
• szakmai anyagok előkészítése, nyilvántartások vezetése; 
• papírposta és Poszeidon iktatórendszer kezelése; 
• elektronikus postafiók kezelése; 
• adatszolgáltatással kapcsolatos megkeresések koordinálása (beérkező adatszolgáltatás 

kiszignálása, határidő-figyelés, az elkészített adatszolgáltatás ellenőrzése, vezető részére 
kiadmányozásra történő előkészítése); 

• vendégek fogadása, vendéglátási feladatok ellátása; 
• egyéb adminisztratív és napi ad hoc feladatok ellátása. 

 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. 
törvény, - figyelembe véve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezéseit - valamint a kormányhivatal közszolgálati szabályzata az irányadó.  
 
A jelentkezés feltételei: 

• Magyar állampolgárság, 
• Cselekvőképesség, 
• Büntetlen előélet, 
• Végzettség:  

  Felsőfokú végzettséggel: felsőoktatásban szerzett szakképzettség. 
  Érettségi végzettséggel:  
  a) rendészeti és közszolgálati, közgazdasági, informatikai, ügyviteli ágazati  

  tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy 
  b) érettségi végzettség és OKJ szerinti közgazdasági, ügyviteli, informatikai,  

  rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz 
  kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés, vagy 

  c) érettségi végzettség és legalább egyéves szakmai gyakorlat. 
 

 



Az elbírálásnál előnyt jelent: 
• egy vagy több idegen nyelv ismerete; 
• közigazgatásban szerzett tapasztalat;  
• valamely vállalat irányítási rendszer felhasználói szintű ismerete;  
• irodavezetői/személyi asszisztensi pozícióban szerzett legalább 2 éves tapasztalat; 
• azonnali kezdés 

 
Elvárt kompetenciák: 

• számítógépes felhasználói ismeretek (MS Office; valamely vállalatirányítási rendszer); 
• kiváló szervező-, problémamegoldó képesség; 
• határozott fellépés, precíz és önálló munkavégzés; 
• stressztűrő képesség; 
• magas szintű terhelhetőség; 
• toleráns, alkalmazkodó, megbízható és rugalmas személyiség; 
• pozitív, lendületes, proaktív hozzáállás; 
• jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség. 

 
Amit kínálunk: 

• változatos, sokszínű munka; 
• szakmai fejlődési lehetőség a közigazgatásban; 
• hosszú távú munkalehetőség. 

 
A jelentkezéshez csatolni kell: 

• Részletes, fényképes közszolgálati önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § 
alapján) 

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolatai 
• Motivációs levél 
• Nyilatkozat büntetlen előéletről 
• Nyilatkozat, mely szerint benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes 

adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A jelentkezések elbírálását követően azonnal. 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2017. június 30. 
 
A jelentkezés benyújtásának módja:  
Elektronikus úton Szentesi-Lencz Annamária humánpolitikai referens részére a  
szentesi-lencz.annamaria@bfkh.gov.hu e-mail címre.   
Az e-mail tárgyaként kérjük feltüntetni: „Álláshirdetés”.  
Postai úton Budapest Főváros Kormányhivatala Humánpolitikai Főosztálya címére történő 
megküldéssel (1056 Budapest, Váci utca 62-64.). A borítékon kérjük feltüntetni „Álláshirdetés 
titkársági szakreferens”. 
 
A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 
A bizalmasan kezelt jelentkezések a benyújtási határidőt követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra. A 
kiválasztott jelentkezők személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes 
rátermettségüket vizsgáljuk. A jelentkezők elektronikusan értesítést kapnak. 
 
A jelentkezés elbírálásának határideje: 2017. július 14. 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása. 
Próbaidő: 6 hónap. 
 

 
 
 

 


