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ÁLLÁSHIRDETÉS 
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 

IV. Kerületi Hivatala  
Hatósági Osztály 1.  

hatósági feladatok (szociális igazgatás) ellátására munkatársat keres 
 

 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony (próbaidő időtartama 6 hónap). 
 
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő. 
 

A munkavégzés helye: 
1042 Budapest, Király u. 12-14. 

Ellátandó feladatok: 
A Hatósági Osztály 1. feladatkörébe tartozó szociális igazgatási feladatok teljes körű ellátása.  

Az ellátandó feladatokhoz tartozó főbb tevékenységi körök: 
Szociális igazgatási és egyéb hatósági eljárások. 

Jogállás, illetmény és juttatások:  
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény rendelkezései, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala Közszolgálati Szabályzata 
az irányadók.  
 
Feladat ellátásának feltételei:  

 Magyar állampolgárság; 

 Cselekvőképesség; 
 

 Büntetlen előélet; 

 Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi);  
 

 
Az hatósági feladatkör betöltéséhez szükséges végzettség: 

Felsőfokú végzettség: 

 felsőfokú képesítés, vagy érettségi végzettség és OKJ szerinti, a feladathoz kapcsolódó 
tanulmányi területen szerzett szakképesítés 
 

 
A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent:  

 Azonos területen szerzett szakmai tapasztalat   

 Közigazgatásban szerzett gyakorlat 
 
Elvárt kompetenciák:  

 ügyfélorientáltság, 

 jó kommunikációs- és konfliktuskezelő képesség, 

 pontosság, önállóság, 

 felhasználói szintű számítógépes ismeretek 
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A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

 a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott részletes 
fényképes szakmai önéletrajz, 

 iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolatai, 
erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) vagy a bizonyítvány kiállítása iránti 
kérelem feladóvevénye/bizonylata (az okirat eredeti példányának benyújtása a kinevezés 
feltétele), 
nyilatkozat arról, hogy a pályázó a benyújtott önéletrajzában és annak mellékleteiben 
foglalt adatainak kezeléséhez az eljárással összefüggésben hozzájárul. 

Az álláshely betölthetőségének időpontja:  
2020. augusztus 3. 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje:  
2020. július 15. 

A pályázat benyújtásának módja: 
Elektronikus úton Cserba Gábor osztályvezető részére a cserba.gabor@04kh.bfkh.gov.hu e-mail 
címen keresztül. 

Az eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatok előszűrése után az álláshely betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség 
alapján személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött 
dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség, és csak a hiánytalan dokumentációt 
tekintjük érvényesnek.  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
Budapest Főváros Kormányhivatala család- és gyermekbarát juttatási és támogatási rendszert 
működtet (pl. gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési támogatást stb.). A munkavégzéshez 
Budapest-bérlet, a bankszámla használathoz költségtérítés biztosított. A cafetéria juttatás éves 
összege 2020-ban bruttó 200.000 Ft. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 22.  
 


