
 

 

Álláshirdetés  

ÜZEMELTETÉSI REFERENS  

munkakör betöltésére. 

 

Munkakör megnevezése: 

Üzemeltetési referens 

 

A foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidős, határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony 2017. december 4-től 

                        

A munkavégzés helye: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály 

7623 Pécs, Szabadság út 7. 

 

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet alapján a 

munkakör betöltője által ellátandó feladatkör: 1. melléklet 45. pontja szerinti üzemeltetési 

feladatkör 

 

Ellátandó feladatok: 

Épületüzemeltetési, fenntartási feladatok ellátása 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapításra és az egyéb juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. 

évi LII. törvény, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései 

az irányadók. 

                        

Feltételek: 

 az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016.(X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 

45. pontjában meghatározott, felsőoktatásban műszaki képzési területen szerzett 

szakképzettség (építő-, építész-, épületgépész-, épület villamos mérnök) 

 magyar állampolgárság, 

 cselekvőképesség, 

 foglalkozás-egészségügyi alkalmasság 

 büntetlen előélet, 

 a pályázó nem állhat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) 

bekezdésében meghatározott bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt. 

 felhasználói szintű számítógépes ismeretek 

 „B” kategóriás jogosítvány 

 



 

 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 

 épületek fenntartásában, üzemeltetésében való jártasság 

 műszaki területen szerzett szakmai gyakorlat 

 

Elvárt kompetenciák: 

 jó kommunikációs képesség 

 eredmény-orientáció 

 csapatmunka 

 szakszerűség, jogszerűség betartása 

 

Benyújtandó okiratok: 

 a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott 

munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati 

alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti 

fényképes szakmai önéletrajz 

 végzettséget igazoló okiratok másolata, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről, 

 

A pályázati anyagot a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési 

Osztályához kizárólag elektronikus úton az uzemeltetes@baranya.gov.hu e-mail címre kell 

megküldeni. 

 

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan az uzemeltetes@baranya.gov.hu e-mail címen kérhető információ. 
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