
Pest Megyei Kormányhivatal 
                            

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján 
pályázatot hirdet 

Pest Megyei Kormányhivatal  
Budakeszi Járási Hivatala / Foglalkoztatási Osztály 

 

közvetítési és ellátási ügyintéző / szakügyintéző 

munkakör betöltésére. 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2019.08.01-2022.07.07. –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2040 Budaörs, Nefelejcs utca 1. III. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A Foglalkoztatási Osztály hatás-és feladatkörébe tartozó foglalkoztatás elősegítésével és a 
munkanélküliek ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 

         Cselekvőképesség, 

         Büntetlen előélet, 

         Felsőfokú képesítés, Felsőfokú végzettséggel: felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség, Érettségi végzettséggel: érettségi végzettség és OKJ szerinti, a 
feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés, vagy 
kormányablak ügyintézői vizsga, 

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
         Erkölcsi bizonyítvány ( 3 hónapnál nem régebbi ) 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Hasonló területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
         Közigazgatási alap-és vagy szakvizsga 
         Közigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat 
         Felhasználói szintű számítógépes ismeretek 



Elvárt kompetenciák: 

         Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, 
         Közösségi szellem, 
         Pontos, önálló munkavégzés, 
         Terhelhetőség és nagyfokú stressztűrő képesség, 
         Kiváló írásbeli kifejezőképesség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló 
dokumentumok másolata 

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők 
megismerhetik 

         Nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a munkakör vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség alá esik 

         Fényképpel ellátott, a pályázó személyes adatait tartalmazó, részletes szakmai 
önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bőcs Etelka osztályvezető nyújt, a 06 (23) 
441-880 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Elektronikus úton allaspalyazat@pest.gov.hu oldalon keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 1. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 15. 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási 
szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot 
kiíró szerv felel. 
  
  

 


