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Budapest Főváros Kormányhivatala 
Rehabilitációs Főosztály 

 
álláshirdetése 

rehabilitációs ellenőrzési szakügyintéző 

munkakör betöltésére 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  
 
A munkavégzés helye: Budapest, III. kerület, Lajos utca 160-162. 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi kör: 

Rehabilitációs ellenőrzési szakügyintézői feladatok ellátása 

 

Ellátandó feladatok:  
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján a megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatók ellenőrzésével kapcsolatos feladatok, amelyek a 
munkáltatói kötelezettségek teljesítésének vizsgálatára, valamint a munkáltató által igénybe vett, 
költségvetési támogatások felhasználásának vizsgálatára irányulnak. 

Az ellenőrzés helyszínei elsődlegesen Budapest - Pest megye területén, eseti jelleggel az ország 
egyéb területein működő foglalkoztatók. 

Jogállás, illetmény és juttatások:  
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. 
törvény, valamint Budapest Főváros Kormányhivatalának Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az 
irányadók. 
 
Jelentkezés feltételei:  

magyar állampolgárság,  
cselekvőképesség,  
büntetlen előélet.  

 
Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletének 
40. pontja alapján támogatási és rehabilitációs feladatkör, jelen munkakör esetében: 
Felsőfokú végzettséggel: 

a.) felsőoktatásban szerzett orvos- és egészségtudományi, gazdaságtudományi, 
társadalomtudományi, bölcsészettudományi, pedagógus-képzési területen szerzett szakképzettség, 
vagy 

b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy 

c)    felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az 
államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy 

d)    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti közgazdasági, szociális szolgáltatások, 
egészségügyi, ügyviteli, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a 
feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés. 

 
Elvárt kompetenciák: 

− pontosság, megbízhatóság,  
− jó elemző-, kommunikációs és fogalmazási készség,  
− proaktív személyiség,  
− stressz-tűrés, terhelhetőség. 
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Előnyt jelentő kompetenciák:  
− hasonló területen szerzett tapasztalat (rehabilitációs foglalkoztatás, rehabilitációs tanácsadói, 

rehabilitációs mentori), 
− közigazgatási szakvizsga,  
− számítógépes rendszerek használata 
− személygépkocsi vezetési gyakorlat, B kategóriás jogosítvány. 

 
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

− a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, 
−  motivációs levél, 
− az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okmányokat az interjú során 

kell bemutatni,  
− az állás betöltésére javasolt jelentkezőnek a munkakör betöltését megelőzően három 

hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát is be kell csatolnia. 
 
A jelentkezés elbírálásának határideje: 2018. június 15. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A munkakör legkorábban a jelentkezés elbírálását követően tölthető be.  
 
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2018. május 30. 
 
A jelentkezés benyújtásának módja:  
 
Önéletrajzát és motivációs levelét elektronikus formában a rehab@rehab.bfkh.gov.hu e-mail címre 
szíveskedjék eljuttatni, illetve esetleges kérdések is ezen az e-mail címen teheti fel. 
 

Amennyiben az elektronikus beküldés nem áll módjában, önéletrajzát és motivációs levelét Budapest 

Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztály postacímére is megküldheti (1036 Budapest Lajos 

utca 160-162.). A borítékon kérjük, hogy tüntesse fel: „rehabilitációs ellenőrzési szakügyintéző”. 

 
 

                Budapest Főváros Kormányhivatala  
Rehabilitációs Főosztály 


