
 

A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály,  

Népegészségügyi és Járványügyi Osztálya pályázatot hirdet  

Közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző  

munkakör betöltésére. 

 

A jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:  

teljes munkaidő  

Munkavégzés helye:  

3300 Eger, Kossuth L. u. 11. 

Ellátandó feladatok:  

Település-egészségügyi feladatok, ennek részeként a közüzemi ivóvízellátás, a közfürdők és a 
természetes fürdők, a csatornázás, a szennyvízkezelés és elhelyezés, a légszennyezettségi állapot, a 
köztisztaság, a hulladékkezelés és elhelyezés és a közlekedés körülményeinek felügyelete. 
Gyermek- és ifjúság-egészségügyi feladatok. 
Kémiai biztonsági feladatok. 
Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi feladatok. 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:  

1. Első és másodfokú hatósági feladatok ellátása. 

2. A területi szakmai tevékenység koordinálása, szakmai tájékoztatók, állásfoglalások, szakmai 

támogatás és felügyelet. 

3. Részvétel az ügyfélszolgálat tevékenységében: tájékoztatatás, felvilágosítás.  

4. Éves munkatervi feladatok végrehajtása, éves jelentés elkészítése. 

5. Soron kívüli jelentésekhez adatok gyűjtése, összegzése, értékelés készítése. 

6. Panaszügyek kivizsgálása. 

7. Oktatás, képzés, továbbképzés 

8. Társhatóságokkal kapcsolattartás, együttműködés. 

9. Közreműködés a lakosság (média) tájékoztatásában. 

10. Katasztrófákkal kapcsolatos közegészségügyi feladatok. 
 

 

 



Jogállás, illetmény, juttatások:  

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi  LII. 

törvény valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az 

irányadók.  

Pályázati feltételek:  

- Magyar állampolgárság; 

- Cselekvőképesség; 

- Büntetlen előélet; 

- Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 34.5. 

pontjában meghatározott felsőfokú végzettség; 

- Microsoft Office alkalmazások felhasználói szintű ismerete; 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

- Közegészségügyi-járványügyi ismeretek  valamint a közigazgatás területét érintő jogszabályok 

ismerete; 

- Közegészségügy területén szerzett szakmai tapasztalat, gyakorlat; 

- Közigazgatási szakvizsga megléte; 

- Gépjármű vezetői engedély, vezetési gyakorlat; 

- Államilag elismert B2 szintű angol, német nyelvtudás. 

Elvárt kompetenciák:  

- Önálló munkavégzésre való képesség; 

- Felelősségtudat; 

- Proaktív problémamegoldó képesség; 

- Jó írásbeli és szóbeli kommunikációs képesség; 

- Terhelhetőség, munkabírás; 

- Kezdeményezőkészség; 

- Csapatmunka, együttműködési készség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékeltben meghatározott minta szerinti, a 

szakmai életutat részletesen bemutató magyar nyelvű önéletrajz; 

- Motivációs levél; 

- Erkölcsi bizonyítvány; 

- Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget, nyelvtudást tanúsító szakmai okiratok másolata.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban 2017. december 27. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Molnár Márta megyei tisztifőorvos nyújt a 

06-36/511-910 telefonszámon.  



A pályázatok benyújtásának módja:  

- Elektronikus úton a Jogi és Humánpolitikai Főosztály részére a koordinacio@heves.gov.hu e-

mail címen keresztül. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:  

Az előszűrés az önéletrajz és a motivációs levél alapján történik. A személyes meghallgatásra 

behívottak közül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a kinevezésre kerülő személyéről.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15. 

 

 


