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ÁLLÁSHIRDETÉS 
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 

II. Kerületi Hivatal 
Gyámügyi Osztály 

 (gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok ellátására) munkatársat keres 
 
A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony  (próbaidő 6 hónap) 
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
 
A munkavégzés helye: 
1027 Budapest, Horvát u. 14-24.  
 
Ellátandó feladatok: 
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) kormányrendelet által előírt 
feladatok ellátása. 
 
Jelentkezési feltételek: 
- Magyar állampolgárság, 
- Cselekvőképesség, 
- Büntetlen előélet, 
- Felsőfokú végzettség,  
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
- Erkölcsi bizonyítvány KIT 2019 18 ÉV ALATT (3 hónapnál nem régebbi).  
-Felsőoktatásban szerzett szakképzettség, vagy érettségi és OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés. 
 
A jelentkező elbírálásánál előnyt jelent: 
- jogi, igazgatásszervezői, államigazgatási diploma 
- Közigazgatási alap- és szakvizsga megléte 
- gyámhivatalban szerzett szakmai gyakorlat   
 
Illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadó. A 
Budapest Főváros Kormányhivatala család- és gyermekbarát juttatási és támogatási 
rendszert működtet (pl. gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési támogatás stb.) A 
munkavégzéshez Budapest-bérlet, a bankszámla használathoz költségtérítés biztosított. A 
cafetéria juttatás éves összege 2020-ban bruttó 200 000 Ft.  

 
Elvárt kompetenciák:  

 önálló munkavégzésre való alkalmasság 
 jó írás- és fogalmazási készség 
 jó kommunikációs képesség 
 konfliktuskezelési képesség 
 empátia, udvariasság 
 pszichológiai terhelhetőség, tűrőképesség  
 igényesség, pontosság 



 felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeretek (irodai alkalmazások)  
 
A jelentkezéshez csatolni kell:  
- Részletes szakmai önéletrajzot (a 87/2019. (IV.23.) kormányrendelet 1. számú melléklete 
alapján. Letölthető: https://kozigallas.gov.hu - Önéletrajz Sablon 
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolatát,  
- A jelentkező nyilatkozatát, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt 
személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  
 
 
Az álláshely betölthetőségének időpontja:  
legkorábban 2020.10.16 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2020. október 1.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Virág Zoltán osztályvezető nyújt, a 
+06 1 896-2450-os telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
A fényképes önéletrajzokat a szükséges mellékletekkel ellátva Virág Zoltán osztályvezető 
részére benyújtva elektronikus formában gyamugy@02kh.bfkh.gov.hu e-mail címre, illetve 
postai úton Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala Gyámügyi Osztály 1024 
Budapest Margit krt. 47-49. szám alatti címre várjuk. 
 
Az eljárás, a jelentkezés elbírálásának módja, rendje:  
A bizalmasan kezelt jelentkezések a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. A 
kiválasztott jelentkezők személyes interjún vesznek részt. A jelentkezők elektronikusan vagy 
telefonon értesítést kapnak.  
 
A jelentkezés elbírálásának határideje: 2020. október 9.  
 
 


