
Álláshirdetés 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala  

V. Kerületi Hivatala a Népegészségügyi Osztályára  

 

titkársági ügyintézőt 
 

keres 

 

 

A jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony (próbaidő: 6 hónap) 

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: 

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15., I. emelet 

 

Ellátandó feladatok: 

 

 Elektronikus és papír alapú iratok beérkezésének figyelése, kezelése, adminisztrálása, 

iratok iktatása IRMA-ETEL iktató-egységnyilvántartó rendszerben,  

 Kimenő ügyiratok kezelése (postázás, iktatás) 

 Beérkező telefonhívások fogadása és ügyintézőhöz kapcsolása 

 Nyilvántartások, iratok kezelése 

 

Munkakör betöltésének feltételei: 

 

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

42. pontja szerinti Titkársági és igazgatási feladatkör alapján  

 

Felsőfokú végzettséggel: 

felsőoktatásban szerzett szakképzettség. 

Érettségi végzettséggel: 

a)   rendészeti és közszolgálati, közgazdasági, informatikai, ügyviteli ágazati tevékenységet 
végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy 

b)   érettségi végzettség és OKJ szerinti közgazdasági, ügyviteli, informatikai, rendészeti, 
honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó 
tanulmányi területen szerzett szakképesítés, vagy 

c)   érettségi végzettség és legalább egyéves szakmai gyakorlat.” 
 
Elvárt kompetenciák: 

Irodai rendszerek, alkalmazások ismerete, munkabírás, terhelhetőség, ügyirat-kezelési ismeretek, 
aktivitás, önállóság, pontosság, precizitás 
 
Előnyt jelent: 

IRMA-ETEL iktató-egységnyilvántartó rendszer ismerete 
Népegészségügyi hatóságnál szerzett szakmai tapasztalat 
Népegészségügyi hatóság feladatkörének, működésének ismerete 
 

 

 



Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 
rendelkezései, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatalának Közszolgálati Szabályzata az 
irányadók. 
 
A jelentkezéshez csatolni kell: 

Részletes szakmai, fényképes önéletrajzot a (45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 
szerint). 
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló, nyelvismeret esetén a nyelvismeretet igazoló okirat 
másolatát. 
 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

2018. június 17-től. 

A kinevezés feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása. 
 

A jelentkezés benyújtásának határideje: hirdetés visszavonásáig 

A munkakörrel kapcsolatban tájékoztatást a nepegeszsegugy05@05kh.bfkh.gov.hu e-mail címen, 
vagy telefonon, a +36-1-4510-216;  3403-158;  3494-966 telefonszámon kaphat. 
 
 
A jelentkezés benyújtásának módja: 

 

Elektronikus formában a nepegeszsegugy05@05kh.bfkh.gov.hu e-mail címre. 
Ha elektronikus beküldés nem áll módjában, akkor (V. Kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztály 
postacímére, a 1392 Budapest Pf.:285. címre is elküldheti, vagy személyesen a Népegészségügyi 
Osztálynál, (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15. I. emelet) leadhatja. A borítékon szíveskedjék 
feltüntetni: „Álláspályázat – titkársági ügyintéző”. 
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