
Álláshirdetés: népegészségügyi osztályvezető (járási tisztifőorvos) 

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal népegészségügyi osztályvezető munkakör betöltésére 

munkatársat keres. A munkakörrel kapcsolatos tudnivalókat az alábbiakban ismertetjük. 

 

Munkakör megnevezése: népegészségügyi osztályvezető (járási tisztifőorvos) 

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony. 

 

A munkavégzés helye: 

Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky u. 5. 

 

Ellátandó feladatok: 

 járási hivatal népegészségügyi feladatainak ellátása 

 a Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának vezetése, 

 az osztály belső munkamegosztásának megszervezése, a munkavégzés folyamatosságának 

biztosítása, 

 a szakterületek fejlesztése, a szakirányítás és operatív munka összehangolása, 

 a vezetett osztály létszámának és eszközeinek racionális felhasználása, 

 a jogszabályokban és egyéb belső normákban meghatározott feladatok, tevékenységek 

végzése, szervezése, koordinálása, jogszerű elvégzésének biztosítása és ellenőrzése, 

 jogszabálytervezetek, illetve egyéb szakmai anyagok véleményezése. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapításra és az egyéb juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. 

évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.), valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Közszolgálati 

Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 

 

Feltételek: 

 magyar állampolgárság, 

 cselekvőképesség, 

 foglalkozás-egészségügyi alkalmasság, 

 büntetlen előélet, 

 általános orvos, higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és szakorvosi képesítés, 

 a vezetői munkakörbe történő kinevezéstől számított öt éven belül az Áttv. 11. § (2) 

bekezdésében foglaltak szerinti kormányzati tanulmányok szakképzettség megszerzése, 

 a jelentkező nem állhat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) 

bekezdésében meghatározott bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt. 

 

Az állás betöltésénél előnyt jelent: 

 államigazgatásban szerzett gyakorlat, 

 vezetői tapasztalat, 

 népegészségügyi szakigazgatásban szerzett gyakorlat. 

 

Benyújtandó okiratok: 



 részletes szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási 

szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a 

közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a 

tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. 

melléklete szerint 

 végzettséget igazoló okiratok másolata 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről 

 

Jelentkezés az állásra: 

A benyújtandó okiratokat elektronikus úton kell megküldeni a komlo.jaras@baranya.gov.hu e-mail 

címre. 

 

A jelentkezés határideje: 2017. augusztus 31. 

 

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2017. szeptember 15. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal 

 

Az állással kapcsolatos további információ a járási hivatalvezetőtől, illetve a járási 

hivatalvezető-helyettestől kérhető a +36 (72) 795-044 telefonszámon. 
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