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BP/1411/00579-2/2019. 

 
ÁLLÁSHIRDETÉS 

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 
III. Kerületi Hivatala  

Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztály 
Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya 

munkavédelmi feladatok ellátására munkatársa(ka)t keres 
 

 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű (próbaidő időtartama 6 hónap). 
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő.  
 
A munkavégzés helye: 
Változó, a Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztály székhelyén (1035 Budapest, Váradi u.15.) és 
illetékességi területén (főváros). 
 
Ellátandó feladatok: 
Munkavédelmi hatósági ellenőrzés, a munkabiztonsági és munkaegészségügyi előírások betartásának 
ellenőrzése, munkabalesetek, a foglalkozási megbetegedések, a fokozott expozíciós esetek, a 
közérdekű és panaszbejelentések kivizsgálása. 
 
Feladat betöltésének feltételei:  

• Magyar állampolgárság; 
• Cselekvőképesség; 
• Büntetlen előélet; 
• Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), 
• Felsőoktatásban szerzett szakképzettség és legalább középfokú munkavédelmi 

szakképesítés. 
 
Elvárt kompetenciák: 

• jó kommunikációs és problémamegoldó képesség, 
• pontos-, precíz munkavégzés, 
• terhelhetőség és nagyfokú stressz-tűrő képesség, 
• etikus magatartás/megbízhatóság, felelősségtudat. 

 
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 jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

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

• iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet (és amennyiben releváns) a szakmai 
tapasztalatot, ügyfélszolgálati gyakorlatot igazoló okiratok másolatát; erkölcsi bizonyítvány (3 
hónapnál nem régebbi) – a pályázat benyújtásának nem, csak az álláshely betöltésének 
feltétele;  

• Nyilatkozatát, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes 
adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

 
Az álláshely betölthetőségének időpontja:  
Elbírálást követően azonnal. 
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A jelentkezés benyújtásának határideje:  
2019. október 31. 

A jelentkezés benyújtásának a módja: 
Kérjük, hogy fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát és végzettségét, szakképzettségét igazoló 
okiratai másolatát elektronikus formában, a munkavedelem.munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu e-mail 
címre szíveskedjen eljuttatni. 
 
Az e-mail tárgyaként „Álláshirdetés” szíveskedjen feltüntetni. 
 
Az álláshely betöltésével, és az ellátandó feladattal kapcsolatban tájékoztatás kérhető: Velicsek Ildikó 
osztályvezető, telefonon 06-30/8175-739, valamint a velicsek.ildiko@mvmu.bfkh.gov.hu e-mail címen. 
 
A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 
A jelentkezők személyes meghallgatására a motivációs levél és az önéletrajz alapján kerülhet sor. 
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