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ÁLLÁSHIRDETÉS 

 
Budapest Főváros Kormányhivatala 

XIII. Kerületi Hivatala Egészségbiztosítási Főosztálya  
egészségbiztosítási feladatok ellátására munkatársat/kat keres 

 
 
A kormányzati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű  
 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 
Budapest, 1139 Teve utca 1/a-c. 
 
Ellátandó feladatok: 
Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala Egészségbiztosítási Főosztály feladat- és 
hatáskörébe tartozó TAJ kiadással, EU-s ügyekkel, jogviszony-rendezéssel, adatszolgáltatásokkal, 
pénzbeli ellátásokkal, illetve közgyógyellátási igazolvánnyal kapcsolatos feladatok ellátása, ügyfelek 
tájékoztatása. 
 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. 

Jelentkezési feltételek: 
• Magyar állampolgárság,  
• Cselekvőképesség,  
• Büntetlen előélet,  
• érettségi végzettség és OKJ szerinti, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett 

szakképesítés vagy 
• felsőoktatásban szerzett szakképzettség. 

 
A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent: 

• Azonnali munkakezdés 
• Társadalombiztosítási területen szerzett tapasztalat 
• Közigazgatási szakvizsga 
• Felhasználói szintű MS Office ismeretek 

 
Elvárt kompetenciák: 

• Hivatástudat,  
• Szakmai ismeretek pontos alkalmazása,  
• Problémamegoldó- és önálló munkavégzési képesség,  
• Együttműködési és konfliktuskezelési képesség,  
• Nagy teherbírás,  
• Ügyfél centrikusság. 
• Jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség 

 
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
A 87/2019. (IV.23.) 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. 
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Az álláshely betölthetőségének időpontja: 
Az álláshely legkorábban az elbírálást követően, azonnal betölthető. 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2019. október 31. 
 
A jelentkezés benyújtásának módja:  
Fényképes szakmai önéletrajzát és végzettségét, szakképzettségét igazoló okiratai másolatát 
elektronikus formában, a bfkheb@ebf.bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni. 
Az e-mail tárgyaként „pénzbeli ellátási ügyintéző” szíveskedjen feltüntetni. 
 
A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 
A bizalmasan kezelt jelentkezések a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. A kiválasztott 
jelentkezők személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A 
jelentkezők elektronikusan, illetve telefonon értesítést kapnak. 
 
Az álláshellyel kapcsolatban részletes tájékoztatást Kovács Sándorné osztályvezető nyújt a 
kovacs.sandorne@ebf.bfkh.gov.hu e-mail címen. 

A jelentkezés elbírálásának határideje: 2019. november 08. 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása. 
Próbaidő: 6 hónap 
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