
Álláshirdetés 
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 

XIV. Kerületi Hivatala  
Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya 

gyámügyi- és gyermekvédelmi feladatok ellátására munkatársat keres  
 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony (próbaidő időtartama 6 hónap). 
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 
1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.  

Ellátandó feladatok: 
A BFKH XIV. Kerületi Hivatala illetékességi területére kiterjedő illetékességgel a gyermekvédelmi és 
gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 
szóló 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 4-11/B. §-ban meghatározott gyámügyi feladatok ellátása.  

Jelentkezési feltételek: 
• Magyar állampolgárság; 
• Cselekvőképesség; 
• Büntetlen előélet; 
• Felsőfokú végzettség; 
• Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi);  
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
 
A jelentkező elbírálásánál előnyt jelent:  
• Jogi, igazgatásszervezői diploma,  
• Gyámhivatalban szerzett szakmai gyakorlat - szakmai tapasztalat,  
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
• Közigazgatási alap- és szakvizsga megléte. 

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 irányadó.  

 
Elvárt kompetenciák:  

- ügyfél-orientáltság,  
- jó kommunikációs képesség,  
- konfliktuskezelési képesség,  
- pszichológiai- leterheltség tűrő képesség,  
- kimagasló teherbíró képesség 
- intenzív és magas önálló, minőségi munkavégzés,  
- kiváló szintű írásbeli és szóbeli kifejezőkészség, pontosság. 

A jelentkezéshez csatolni kell:  
• Részletes szakmai önéletrajzot (a 87/2019.(V.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján), 
• iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolatát, 
•  a jelentkező nyilatkozatát, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt 

személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
 
Az álláshely betölthetőségének időpontja:  
Az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető. 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2020. január 20. 



A feladattal kapcsolatban tájékoztatást Balog Mónika osztályvezető nyújt az alábbi telefonszámon: 
06-1-896-5764, vagy a gyamugy@14kh.bfkh.gov.hu e-mail címen érdeklődhet. 

A jelentkezés benyújtásának a módja: 
• Elektronikus úton Balog Mónika részére a Balogh.Monika@14kh.bfkh.gov.hu e-mail címen 

keresztül. Az e-mail tárgyaként szíveskedjen feltüntetni: "Álláshirdetés"     
• Személyesen: Budapest Főváros Kormányhivatala 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17. 
• Postai úton: 1590 Budapest Pf.: 111. A borítékon kérjük tüntesse fel: „Álláshirdetés gyámügyi és 

gyermekvédelmi feladatok ellátására” 
 
Az eljárás, a jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 
A bizalmasan kezelt jelentkezések a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. A kiválasztott 
jelentkezők személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. 
A jelentkezők elektronikusan illetve telefonon értesítést kapnak. 
 
A jelentkezés elbírálásának határideje: 2020. január 30. 
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