Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
rehabilitációs orvosszakértő
munkakör betöltésére.
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3529 Miskolc, Bottyán János út 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 7. pontja alapján támogatási és rehabilitációs szakfeladat ellátás.
Ellátandó feladatok:
Rehabilitációs orvosszakértői feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A feladat és hatáskörébe tartozó eljárások lefolytatása, szakhatósági állásfoglalás kiadása,
szakértői feladatok ellátása, szakvélemény adása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a "Kormánytisztviselők jogállásáról
szóló" 2010. évi LVIII. törvény, a(z) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló
74/2015. (III.30) Korm.rendelet 10. §-a, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal hatályos Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Egyetem, a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről szóló 47/2012.
(XII.11.) EMMI rendelet 1. melléklete szerinti valamely szakképesítés,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 27/A. § (1) bekezdésében
foglalt feltételeknek való megfelelés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
•
B kategóriás jogosítvány
•
Idegen nyelv ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai
önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. számú melléklete szerint
Motivációs levél
Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló
dokumentumok másolata
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők
megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Béres Emese nyújt, a 46/562-562
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér
1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: BO/06/3672/2016 , valamint a munkakör megnevezését:
rehabilitációs orvosszakértő.
•
Személyesen: , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér
1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a beérkezést követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. Az
érvényes pályázatot benyújtók közül kiválasztott pályázók a munkáltató képviselőjével
személyes konzultáción vesznek részt. A pályázat eredményéről a pályázók írásban értesítést
kapnak. A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapján - 2016. november 2.

