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ÁLLÁSHIRDETÉS 

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 
Népegészségügyi Főosztály  

Laboratóriumi Osztályra 
kémiai laboratóriumi szakfeladatok ellátására munkatársat keres 

 

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

Teljes munkaidő (általános munkarend) 

A munkavégzés helye: 
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály 
1138 Budapest, Váci út 174. 

Ellátandó feladatok: 
A Laboratóriumi Osztály feladatkörébe tartozó kémiai laboratóriumi szakfeladatok teljes körű ellátása. 

 A laboratóriumba beérkező minták kezelése, a minták előkészítése. 

 Elemanalitikai (atomabszorpciós spektrometriai, ICP-MS, AFS) vizsgálatok végzése. 

 A mérési eredmények értékelése, a jegyzőkönyvek összeállítása. 

 A vizsgálati folyamatok dokumentálása. 

Feladat ellátásának feltételei:  

 Magyar állampolgárság; 

 Cselekvőképesség; 

 Büntetlen előélet; 

 Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi);  

A kémiai laboratóriumi szakfeladatok feladatkör betöltéséhez szükséges végzettség: 

 
Felsőfokú végzettség: 
 

 felsőoktatásban természettudományi képzési területen szerzett vegyész, vegyészmérnök, 
környezetkutató, környezetmérnök, biomérnök, anyagmérnök, élelmiszermérnök 
szakképzettség. 

 
Elvárt kompetenciák:  

- ügyfél-orientáltság, jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, 
- konfliktuskezelési képesség, pontos,- precíz munkavégzés, 
- terhelhetőség és nagyfokú stressz-tűrő képesség, 
- csapatmunka, együttműködés,  
- szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás, 
- számítástechnikai ismeretek. 

A jelentkező elbírálásánál előnyt jelent:  

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
- közigazgatásban szerzett gyakorlat, közigazgatási szakvizsga, közigazgatási tanulmányok 

képzettség megszerzése, 

- műszeres analitikai szakterületen szerzett gyakorlat, 
- minőségirányítási végzettség. 
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Illetmény és juttatások:  
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadó. 
 
A jelentkezéshez csatolni kell:  

- Részletes fényképes szakmai önéletrajzot a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú 
melléklete alapján, mely letölthető: 

https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx 

 

- iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolatát; erkölcsi 
bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi) – ez utóbbi a pályázat benyújtásának nem, csak a 
munkakör betöltésének feltétele. 

 
Az álláshely betölthetőségének időpontja:  
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje:  
Folyamatosan. 

A munkakörrel kapcsolatban tájékoztatás kérhető a titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu e-mail címen vagy a 

+36-1-465-3878 telefonszámon. 

 

A jelentkezés benyújtásának a módja: 
Kérjük, hogy fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát és végzettségét, szakképzettségét igazoló 
okiratai másolatát elektronikus formában, a titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen 
eljuttatni.  
 
Amennyiben elektronikus beküldés nem áll módjában, önéletrajzát BFKH Népegészségügyi Főosztály 
postacímére - 1550 Bp. Pf.:203. – is elküldheti. A borítékon kérjük, tüntesse fel: „Álláshirdetés – kémiai 
laboratóriumi szakfeladatok feladatkör”. 
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