
 

Budapest Főváros Kormányhivatala  
                         

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján  
pályázatot hirdet 

Budapest Főváros Kormányhivatala  
XIII. Kerületi Hivatala 

 
aktív eszköz koordinátor  

munkakör betöltésére.  

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1137 Budapest, Katona József utca 25.  

Ellátandó feladatok: 

A Foglalkoztatási Osztály feladat- és hatáskörébe tartozó támogatási ügyek pénzügyi 
feladatainak teljes körű ellátása, különös tekintettel a képzési támogatásokkal kapcsolatos 
teendőkre valamint az ügyfélfogadással kapcsolatos teendők ellátása.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 
alapján: 1 melléklet 14. Foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi és munkaügyi feladatkör.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők 
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a "Kormánytisztviselők jogállásáról 
szóló" 2010. évi LVIII. törvény, a(z) valamint a 2016. évi LII. törvény (továbbiakban Áttv.), 
az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Áttv,. valamint a BFKH Közszolgálati 
Szabályzatának mellékletei rendelkezései az irányadók.  
                         



Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 
         Cselekvőképesség, 
         Büntetlen előélet, 
         Középiskola/gimnázium,  
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
         erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)  
         35/2016. (X. 20.) Korm. rendeletben meghatározott szakképesítés  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         azonnali munkakezdés  
         munkaügyi területen szerzett tapasztalat  
         közigazgatási szakvizsga  
         felhasználói szintű MS Office ismeretek  
         jó szóbeli és írásbeli kifejezőkézség  

Elvárt kompetenciák:  

         Hivatástudat,  
         szakmai ismeretek pontos alkalmazása,  
         problémamegoldó- és önálló munkavégzési képesség,  
         precizitás,  
         együttműködési és konfliktuskezelési képesség,  
         teherbírás,  
         ügyfél centrikusság,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.mellékletében meghatározott részletes 
szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet 
igazoló okirat másolatát, továbbá a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a 
benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 6.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schmidt-Karácsony Alíz nyújt, a 
schmidt-karacsony.aliz@13kh.bfkh.gov.hu -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Schmidt-Karácsony Alíz osztályvezető részére a schmidt-

karacsony.aliz@13kh.bfkh.gov.hu E-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 8.  



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         BFKH honlapja 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázat az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe 
véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között 
történik.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 
közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak 
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  
  
 


