
 

Álláshirdetés  

 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

XII. Kerületi Hivatala  

Hatósági Főosztály 

 Gyámügyi és Igazságügyi Osztály gyámügyi szakügyintéző munkatársat keres 

 

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

 

Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok  

 

A munkavégzés helye: 1126 Budapest, Kiss János alt. 31-33/A 

 

Az állami szolgálati jogviszony időtartama: 

 

Határozott idejű állami szolgálati jogviszony 2019. november 27. napjáig 

                         

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet  
1. számú melléklete 18. pontja alapján: 

 

Felsőfokú végzettséggel:  

a) felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az 

államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség és legalább kétéves gyámügyi 

vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat, vagy 

b) felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség és legalább kétéves 

gyámügyi vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat, vagy 

c) felsőoktatásban pedagógus-képzés, hittudományi, orvos- és egészségtudományi, 

társadalomtudományi, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok képzési területen szerzett 

szakképzettség és szociális igazgatásszervező szakképzettség, vagy jogi szakokleveles 

családvédelmi tanácsadó szakirányú szakképzettség, vagy legalább kétéves gyámügyi vagy 

gyermekvédelmi szakmai gyakorlat. 

 
Jogállás, illetmény és juttatások: 

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény rendelkezései, az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, valamint 

Budapest Főváros Kormányhivatala Közszolgálati Szabályzata az irányadó.   

                       

A munkakör betöltésének feltételei: 

 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet, 

 Felsőfokú képesítés a 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 18. 

pontjában foglaltak szerint,  

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

 

Az elbírálásánál előnyt jelent: 

 

 Gyámhivatalban szerzett szakmai gyakorlat - szakmai tapasztalat,  

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

 

 



Elvárt kompetenciák:  

 

 ügyfél-orientáltság,  

 jó kommunikációs képesség,  

 konfliktuskezelési képesség,  

 pszichológiai- leterheltség tűrő képesség,  

 minőségi munkavégzés,  

 igényesség, pontosság, szociális intelligencia.  

 

Benyújtandó iratok, igazolások: 

 

 Részletes, fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet alapján,  

 Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok,  

 a jelentkező aláírásával ellátott nyilatkozatát, mely szerint a benyújtott önéletrajzában 

és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

 

A munkakör azonnal betölthető.  

 

Az pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 20.   

 

A munkakörrel kapcsolatban további információt dr. Horváth Judit Gyámügyi Osztályvezető, nyújt a 06 

1/89-65267-es telefonszámon. 

 

A pályázat benyújtásának módja:  

 

 Elektronikus úton Horvath. Judit@12kh.bfkh.gov.hu e-mail címen,  

 Személyesen: Budapest Főváros Kormányhivatala 1126 Budapest, Kiss János alt. 31-

33/A. 

 Postai úton: 1535 Budapest, Pf.: 708. 

 

 


