A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Tatabányai Járási Hivatal
a „Kormányzati igazgatásról” szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

közlekedési hatósági műszaki engedélyezési szakügyintéző
munkakör betöltésére.
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormányzati szolgálati
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/d.
A állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 31. pont
szerinti közlekedési feladatkör.
Ellátandó feladatok: Közúti Járművek hatósági műszaki igazgatási feladatainak
megszervezése, ez ügyben megjelenő ügyfelek fogadása, és ügyintézése, illetőleg a műszaki
engedélyezési eljárások lefolytatása.
. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:






Jármű átalakítás, összeépítés engedély kérelmek befogadása, az eljárás
megindítása, a tényállás tisztázása, a műszaki dokumentációk átvizsgálása,
engedélyezési határozatok elkészítése.
Műszaki szemlék lefolytatása, ügyintézése, egyéb műszaki ügyintézés és
ügyfélfogadás, műszaki vizsgák programozása.
Belső és külső műszaki vizsgaállomások szakmai és informatikai támogatása.
Esetenként műszaki vizsgabiztosi tevékenység ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal Személyügyi Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Felsőfokú szakirányú képesítés: gépészmérnök, közlekedési mérnök,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 Hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához
 6 hónap próbaidő kikötése.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 az Innovációs és Technológiai Minisztérium által vezetett műszaki vizsgabiztosi
névjegyzékben való szereplés,
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alap- és kiegészítő szintű műszaki vizsgabiztosi tevékenységi engedély,
a szakterületen eltöltött idő,
közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga,
autógáz-biztonsági tanfolyami végzettség,
„A” , „C”, „E” és „D” kategóriákra is érvényes vezetői engedély,
informatikai rendszerek felhasználói szintű ismerete,
alapfokú angol vagy német nyelvtudás.

Elvárt kompetenciák:




megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, döntés-, és önálló
munkavégzési képesség, jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
együttműködési, konfliktuskezelési és konfliktus-megelőzési képesség,
pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:




a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes
szakmai önéletrajz,
iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok fénymásolata,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről szóló
igazolás.

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 05.07
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Lajos osztályvezető nyújt, a
06-70/455-7299-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal címére
történő megküldésével (2800 Tatabánya Bárdos László út 2.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:KE/12/389-1/2019
valamint a munkakör megnevezését: műszaki vizsgabiztos.
 Személyesen: Tóth Gábor humánpolitikai osztályvezető, Komárom-Esztergom
megye, 2800 Tatabánya, Bárdos László út 2.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal vezetője,
valamint a Műszak Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály vezetője bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 05.17
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.kormanyhivatal.hu honlapon - 2019. 04.27
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki.

