
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

                            

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet 

a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal  

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 

 

TOP-6.8.2 mentor 

munkakör betöltésére. 

Az állami szolgálati jogviszony időtartama: 

2018. október 31-éig tartó határozott idejű állami szolgálati jogviszony, mely jogviszony 

meghosszabbítható 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. 

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

melléklet 14.1. pontja szerint a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör: 

Foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi feladatkör felsőfokú végzettséggel. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Feladatát képezi a TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén 

és várostérségében című felhívásra benyújtott „Tatabányai Foglalkoztatási Paktum” című, TOP-6.8.2-

15-TB1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében mentori (munkaerőpiaci segítő) 

tevékenységek ellátása a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan 

nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletben írottakkal összhangban, 

különösen (de nem kizárólagosan) a projekt célcsoportjába tartozó, hátrányos helyzetűnek 

beazonosított célszemélyek számára a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy 

más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz, vagy a munkahelyen történő 

beilleszkedéshez személyes segítség, tanácsadás nyújtása. Szükség esetén a munkavállaló elkísérése 

a munkavállalással kapcsolatos szociális és adminisztratív ügyei intézése során, valamint a 

munkaadóval folytatott kommunikáció és konfliktuskezelés megkönnyítése. A mentori 

tevékenységgel járó adminisztratív tevékenységek ellátása (pl. mentori napló vezetése, a fent 

megjelölt projekt releváns dokumentumainak naprakész, illetve határidőn belül történő elkészítése, a 

munkakörrel kapcsolatos egyéb szakmai dokumentációk létrehozása). 

Jogállás, illetmény és juttatások: 



A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. 

törvény, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának 

rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

� magyar állampolgárság, 

� cselekvőképesség, 

� büntetlen előélet, 

� a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 1. számú mellékletének e) 1. vagy 2. pontjában felsorolt 

felsőfokú végzettség, 

� vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása, 

� „B” kategóriás jogosítvány, 

� felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

� a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1b) bekezdés szerinti kizáró 

okok hiánya. 

A pályázat elbírálásának előnyt jelent: 

� ECDL bizonyítvány, 

� közigazgatási gyakorlat, 

� közigazgatási alapvizsga bizonyítvány, 

� közigazgatási szakvizsga bizonyítvány, 

� hasonló munkakörben megszerzett munkatapasztalat. 

Elvárt kompetenciák: 

� jó szóbeli és írásbeli kifejezőképesség, 

� konfliktushelyzetek kezelésének képessége, 

� a saját munka önálló szervezésének képessége, önálló, felelősségteljes munkavégzésre való 

alkalmasság, 

� megbízhatóság, terhelhetőség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

� a 45/2012. (III. 20.) számú Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes 

szakmai önéletrajz, 

� iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata, 

� 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről szóló igazolás, amely 

tanúsítja, hogy a pályázó nem áll a foglalkoztatása gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, 

� vagyonnyilatkozat - tétel vállalásáról szóló jognyilatkozat, 

� adatkezelési nyilatkozat a pályázati eljárásban szereplő adatok kezelése vonatkozásában, 

� összeférhetetlenségi eljárás lefolytatásához szükséges hozzájáruló jognyilatkozat. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. május 7. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajasné dr. Hertelendi Valéria főosztályvezető 

nyújt, a 34/513-580-as telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

� postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal címére történő 

megküldésével (2801 Tatabánya, Pf. 128. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/505-1/2018., valamint a munkakör 

megnevezését: TOP-6.8.2 mentor. 

� Személyesen: Hajasné dr. Hertelendi Valéria főosztályvezető, Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály, 2800 Tatabánya, Bárdos 

László utca 2. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal vezetője bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

� www.kormanyhivatal.hu - 2018. április 23 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázat az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a 
Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik. A 
pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki. A munkáltatóval kapcsolatosan 
további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet. 

 

 


