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- ÁLLÁSHIRDETÉS - 

 
A Békés Megyei Kormányhivatal  

Békéscsabai Járási Hivatala 

MUNKAVÉDELMI ELLENŐR 

munkakör betöltésére munkatársat keres. 

 

 

Az állami szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan időre szól, 6 hónap próbaidő kikötésével. 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős   

 

A munkavégzés helye: a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal (5600 

Békéscsaba, Árpád sor 2/6.) feladatkörében eljárva a járási hivatal székhelye szerinti kormányhivatal 

illetékességi területén van. 

 

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

munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

1. melléklet 14.2. pont szerint – Munkavédelmi feladatkör 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben és az állami foglalkoztatási szerv, a 

munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más 

feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Kormányrendeletben meghatározott 

általános munkavédelmi hatósági feladatok ellátása.   
 

Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi 

LII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Békés Megyei 

Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 

 

A munkakör betöltésének feltételei: 

 magyar állampolgárság, 

 büntetlen előélet, 

 cselekvőképesség, 

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 alkalmas foglalkozás-egészségügyi vélemény, 

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 77. §-a alapján hozzájárulás a 

védett állományi körbe való soroláshoz és megbízhatósági vizsgálathoz, 

 az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. 

melléklet 14.2. pontja szerint: 

Felsőfokú végzettséggel: 

a) felsőoktatásban szerzett közegészségügyi és járványügyi szakképzettség 

és legalább középfokú munkavédelmi szakképesítés, vagy 

b) felsőoktatásban szerzett agrár, műszaki, orvos- és egészségtudományi 

szakképzettség és legalább középfokú munkavédelmi szakképesítés, vagy 

c) felsőoktatásban szerzett munkavédelmi szakmérnök, munkavédelmi 

szakember szakképzettség. 

 

 Elvárt kompetenciák: 

 megbízhatóság, 

 felelősségvállalás, 

 problémamegoldó-, döntés-, és önálló munkavégzési képesség, 

 együttműködési-, konfliktuskezelési- és konfliktus megelőzési képesség, 



 pontosság, 

 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret. 

 

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent: 

 „B” kategóriás vezetői engedély, 

 közigazgatási gyakorlat, 

 közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga, 

 tartalékos katonai szolgálat vállalása és teljesítése.  

 

A benyújtandó iratok, igazolások: 

 önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal  

 három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, 

 szakképzettséget igazoló dokumentum másolata, 

 nyelvismeretet igazoló oklevél másolata, 

 motivációs levél, 

 nyilatkozat arról, hogy a jelentkezési anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik. 

 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 

 2017. június 30. 

 

Munkakör betöltésének kezdete: 

 A munkakör a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető. 

 

A jelentkezés benyújtásának módja:  

Postai úton: 

Békés Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály  

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 

 

és egyidejűleg elektronikus úton: 

 humanpolitika@bekes.gov.hu  

 

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Munkavédelmi szakügyintéző, BE/05/1181-1/2017.” 

 

Az álláshirdetéssel kapcsolatban további információt Galla Tibor a Békés Megyei Kormányhivatal 

Békéscsabai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály 

Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály osztályvezetője nyújt a 06 30/817-5508 –as telefonszámon. 
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