A Fejér Megyei Kormányhivatal
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
a Fejér Megyei Kormányhivatal Martonvásári Járási Hivatalának
Hatósági és Gyámügyi Osztályán
gyámügyi szakügyintéző
munkakör betöltésére.
Az állami szolgálati jogviszony időtartama:
Határozott idejű állami szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Martonvásári Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya 2462. Martonvásár Budai u. 1.
Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Gyámügyi, gyermekvédelmi igazgatási feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.
10.) Korm. rendelettel kapcsolatos ügyintézői tevékenység.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Állami tisztviselőkről szóló
2016. évi LII. törvény, a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX.
törvény, valamint a Kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény, a Fejér
Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
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Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm.
rendelet 1. § (3) bekezdése alapján az 1. számú melléklet 18. pontjának megfelelő
szakirányú szakképzettség.
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A jelentkező ne álljon a közigazgatási foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya
alatt
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
egyetemi végzettség,
közigazgatásban szerzett gyakorlat,
közigazgatási alap, szakvizsga,
B kat. jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz, három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, és nem áll a
foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt, továbbá a képzettséget, végzettséget,
nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 02.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Koltai Gábor hivatalvezető nyújt,
a 06-22-569-280-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton a Fejér Megyei Kormányhivatal Martonvásári Járási Hivatala címére (2462
Martonvásár, Budai ú. 1.) vagy elektronikusan hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu címre
történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését:
gyámügyi szakügyintéző.
Személyesen ügyfélfogadási időben (H: 8-12, 13-16, K: 8-12, SZ: 8-12, 13-17, CS: -, P:
8-12) Dr. Koltai Gábor hivatalvezetőnél (Martonvásári Járási Hivatal, 2462 Martonvásár,
Budai u. 1.)
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beküldött pályázatok megfelelőségi előszűrését követően személyes interjúra kerül sor. A
beérkezett pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló Hivatalvezető bírálja el. A
kinevezésre 6 hónap próbaidő kikötésével kerül sor. A pályázókat a döntést követően írásban
értesítjük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 09.
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A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fejerkozig.hu honlapon
szerezhet.
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