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ÁLLÁSHIRDETÉS 

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 
Foglalkoztatási Főosztálya 

foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatok ellátására munkatársakat keres 
 
 
 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű (próbaidő időtartama 6 hónap). 
 
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 
Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály, 
1082 Budapest, Kisfaludy utca 11. 
 
Ellátandó feladatok: 
A Nemzeti Foglalkoztatási Alappal kapcsolatos gazdálkodási, nyilvántartás-vezetési és 
adatszolgáltatási feladatok, illetve az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos pénzügyi-
számviteli feladatok ellátása.  

Jelentkezés feltételei:  

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet,  

 Végzettség:  - Felsőfokú végzettséggel: felsőoktatásban pedagógus-képzés, 

gazdaságtudományok, agrár, műszaki, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, 
természettudományi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az 
államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban jogi képzési 
területen szerzett szakképzettség, vagyfelsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ 
szerinti közgazdasági, informatikai, ügyviteli, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati 
szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett 
szakképesítés. 
  -    Érettségi végzettséggel: rendészeti és közszolgálati, közgazdasági 
ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy 
érettségi végzettség és OKJ szerinti közgazdasági, informatikai, ügyviteli, rendészeti, 
honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga. 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
 
 
A jelentkező elbírálásánál előnyt jelent:  

 felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség, 

 felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettség, 

 államháztartási szakon szerzett, mérlegképes könyvelői végzettség, 

 államháztartási könyvvezetési és beszámolási feladatok terén szerzett gyakorlat, 

 informatikus végzettség, 

 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

 közigazgatási alap-, illetve szakvizsga. 

 3-5 év szakmai tapasztalat 

 közigazgatásban szerzett gyakorlat 
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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 jelentkezéshez csatolni kell:  

 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 igazoló okirat másolatát, erkölcsi 
bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) – a pályázat benyújtásának nem, csak a munkakör 
betöltésének feltétele. 

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

 
 
Az álláshely betölthetőségének időpontja:  
Az álláshely legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be. 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje:  
2019. május 24. 
 
A jelentkezés benyújtásának a módja: 
A feladattal kapcsolatban tájékoztatás kérhető: Zsipi Éva Sarolta osztályvezetőtől a  06-70-332-9475 
telefonon. 
Elektronikus úton Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály 
foglalkoztatas.fovaros@ffo.bfkh.gov.hu e-mail címen keresztül. 
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