
 

Á L L Á S H I R D E T É S 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya állást hirdet 1 fő részére  

LABORATÓRIUMI MŰSZERES ANALITIKAI MÉRNÖKI 

munkakör betöltésére. 

Az állami tisztviselői jogviszony előreláthatólag 2019. szeptember 11-ig tartó határozott idejű, 6 hónap 

próbaidő kikötésével. A jogviszony „Az állami tisztviselőkről" szóló 2016. évi LII. tv. (továbbiakban Áttv.) 

előírásai szerint kerül megállapításra.   

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya  

 Székhely: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. 

 

Az ellátandó feladatok ismertetése: műszeres analitikai (GC, HPLC) vizsgálatok végrehajtása a belső 

előírások szerint, a vonatkozó minőségbiztosítási követelmények betartásával; műszeres analitikai 

módszerek (GC, HPLC) validálása az akkreditációs előírásoknak megfelelően; vizsgálati szabványok 

alapján önálló munkavégzés; analitikai háttér biztosítása (oldatok készítése, műszerek mérésre kész 

állapotban tartása); mintaelőkészítés; akkreditált nyilvántartás, dokumentáció vezetése; beszállítókkal 

való kapcsolattartás 
 

Az állás betöltésének feltételei: 

 természettudományi területen szerzett felsőfokú végzettség (vegyész, vegyészmérnök, 

biomérnök vagy hasonló területen szerzett MSc diploma) 

 analitikai nagyműszeres területen szerzett tapasztalat 

 csapatban és önállóan történő munkavégzés 

 szakmai angol nyelv legalább középfokú ismerete 

 precíz, megbízható munkavégzés 

 felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek 

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány) 

Előnyt jelent: 

 szerves analitikai területen (GC, HPLC) szerzett tapasztalat 

 Műszeres analitikai módszerfejlesztésben, validálásban szerzett tapasztalat 

 B kategóriás jogosítvány. 

A jelentkezéshez szükséges iratok: 

 a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz  

 az iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolatai 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
 

Illetmény:  

Az állami tisztviselő besorolása az Áttv. 13. § (1) bekezdése alapján iskolai végzettsége, az állami szolgálati 

jogviszonyban eltöltött idő, valamint az Áttv. 1. melléklete szerint történik. 

A jelentkezés benyújtásának módja: 

A jelentkezést zárt borítékban postai úton, vagy személyesen egy példányban kell eljuttatni az alábbi címre: 

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya  

8000 Székesfehérvár, Mátyás Király krt. 13. 

A borítékon szükséges feltüntetni: „jelentkezés laboratóriumi műszeres analitikai mérnök munkakörre.” 

A jelentkezések elbírálásának rendje:  

A bizalmasan kezelt jelentkezések a benyújtási határidő lejáratát követően kerülnek elbírálásra. A kiválasztott 

jelentkezők a hivatali vezetőkkel személyes elbeszélgetésen vesznek részt. A jelentkezés eredményéről az 

elbírálástól számított 8 napon belül az érintettek írásban értesítést kapnak. 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2018. 03. 09. 
Az állás az elbírálást követően betölthető.   

 

 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=146781.214373

