
 
 

 
 
 

ÁLLÁSHIRDETÉS 
 

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 
IX. Kerületi Hivatala 

Foglalkoztatási és Ellátási Osztály 
foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatok ellátására  

munkatársat keres 
 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű (próbaidő időtartama 6 hónap). 

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: BFKH IX. Kerületi Hivatala, Foglalkoztatási és Ellátási Osztály 
1096 Budapest, Haller utca 6. 

Ellátandó feladatok:  
-  szolgáltatási feladatok: ügyfélszolgálati feladatok ellátása, munkaerőpiaci információnyújtás,  
-  hatósági feladatok: nyilvántartás vezetése, ellátások megállapítása, társ szervekkel, 

partnerekkel való kapcsolattartás  
-  ügyviteli feladatok ellátása  

Feladat ellátásának feltételei: 
• magyar állampolgárság 
• cselekvőképesség 
• büntetlen előélet 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
• erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) 
• felsőoktatásban szerzett szakképzettség  

vagy 
• érettségi végzettség és OKJ szerinti, a feladathoz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett 

szakképesítés. 
Előnyt jelent: 

• szakmai tapasztalat 
• közigazgatási alapvizsga és közigazgatási szakvizsga 

Elvárt kompetenciák: 
• jó kommunikációs és problémamegoldó képesség 
• közösségi szellem 
• pontos munkavégzés 
• terhelhetőség és nagyfokú stressz tűrő képesség 
• felhasználói szintű informatikai ismeretek 

Illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény rendelkezései, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadóak. 
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Részletes, fényképes szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú 
melléklete alapján, letölthető: 
https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx közszolgálati 
önéletrajz sablon; 

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata; 
• Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) – a pályázat benyújtásának nem, csak az 

álláshely betöltésének feltétele; 
• Nyilatkozatot, mely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt személyes 

adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
 



 
 
 
Az álláshely betölthetőségének időpontja: Az elbírálást követően azonnal. 
 
Jelentkezés benyújtásának határideje: 2019.11.11   
 
Az álláshellyel kapcsolatban részletes tájékoztatást: Kőrösi Regina 06-30/343-94-11  
 
A jelentkezés benyújtásának módja:  
Postai úton: 1096 Budapest, Haller utca 6.  
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot valamint az 
ellátandó feladatok megnevezését: foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatok.  
Elektronikus úton: korosi.regina@09kh.bfkh.gov.hu  
 
A jelentkezés elbírálásának határideje: 2019.11.20 
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