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ÁLLÁSHIRDETÉS 
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 

VIII. Kerületi Hivatala 
Gyámügyi Osztály 

gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok ellátására munkatársat keres  

BP/1416/00048-7/2020 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony (próbaidő 6 hónap). 

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: BFKH VIII. Kerületi Hivatala Gyámügyi Osztály 
1082 Budapest, Baross u. 76. 

Ellátandó feladatok: 
• védelembe vétellel kapcsolatos feladatok; 
• szülői ház elhagyásával kapcsolatos feladatok; 
• gyermektartásdíj megelőlegezésével kapcsolatos feladatok; 
• gyámsággal, nevelésbe vétellel, gondnoksággal kapcsolatos feladatok; 
• szülői felügyeleti joggal kapcsolatos feladatok; 
• kapcsolattartással kapcsolatos feladatok; 
• gondnoksági ügyekkel kapcsolatos feladatok. 

Gyámügyi feladatok ellátása a jogszabályok naprakész ismeretével. Az ellátandó feladatok az ügyfélfogadást 
és a háttérmunka ellátását is magában foglalja. 

Feladat ellátásának feltételei: 
• magyar állampolgárság 
• cselekvőképesség 
• büntetlen előélet 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
• erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) 
• felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy érettségi végzettség és OKJ szerinti, a feladathoz 

kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés. 

Előnyt jelent:    
• Jogi Egyetemi végzettség, szociálpedagógus, szociális munkás végzettség 
• Közigazgatásban szerzett jártasság 
• Közigazgatási szakvizsga megléte 
• Szociális munkás illetve szociálpedagógus végzettség  
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek. 

Elvárt kompetenciák:  
• Kiváló szintű intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség. 

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 
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Részletes, fényképes szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 
alapján, letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx 
közszolgálati önéletrajz sablon; 

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata; 
• Nyilatkozatot, mely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt személyes 

adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

Az álláshely betölthetőségnek időpontja: 
Az álláshely az elbírálást követően tölthető be. 
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Jelentkezés benyújtásának határideje: 2020. április 15. 
A feladattal kapcsolatban további információt Bíróné Szunai Orsolya osztályvezető nyújt, a 06-1-795-8928-as 
telefonszámon.  

A jelentkezés benyújtásának a módja, rendje: 
Postai úton : Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala 
1082 Budapest, Baross u. 76. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:, valamint az ellátandó 
feladatok megnevezését: „ gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok” 
elektronikus úton: Bíróné Szunai Orsolya osztályvezető részére a gyamugy@08kh.bfkh.gov.hu e-mail címre 
A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása. 

A jelentkezés elbírálásának határideje: 2020. április 15. 
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