
A Heves Megyei Kormányhivatal Bélapátfalvai Járási Hivatal,  

Kormányablak Osztálya pályázatot hirdet  

Kormányablak ügyintézői 

munkakör betöltésére. 

 

A jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony 

Próbaidő: 6 hónap 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

Munkavégzés helye:  

3346 Bélapátfalva, IV. út 34. 

Ellátandó feladatok:  

Személyi okmányok és közlekedés igazgatási feladatok ügyintézése 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Személyi okmányok és közlekedés igazgatási feladatok ügyintézése 

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; 

- Középiskola/gimnázium; 

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása; 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

- Személyiadat-, lakcím-, és közlekedési igazgatási feladatkörben szerzett ügyfélszolgálati 

gyakorlat.- 1 év alatti szakmai tapasztalat 

- Főiskola, kormányablak ügyintézői vizsga, 

 



Elvárt kompetenciák:  

- Csapatmunka, együttműködési készség; 

- Terhelhetőség, munkabírás; 

- Önálló munkavégzésre való képesség; 

- Felelősségtudat; 

- Kezdeményezőkészség; 

- Proaktív problémamegoldó képesség; 

- Jó írásbeli és szóbeli kommunikációs képesség. 

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 tanúsító szakmai okiratok másolata.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 24. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Leszkovszkyné Áy Éva osztályvezető nyújt   

a 0636/795-012 telefonszámon.  

A pályázatok benyújtásának módja:  

- Elektronikus úton a Jogi és Humánpolitikai Főosztály Dr. Fónagy Virág Ákos főosztályvezető 

részére kordinacio@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 Deli Liliána járási hivatalvezető dönt a 

kinevezésre kerülő személyéről.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 4. 
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