Fejér Megyei Kormányhivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet
Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal
osztályvezető, járási tiszti főorvos
munkakör betöltésére.
Az állami szolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8060 Mór, Szent István tér 2.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 34.1. Megyei és járási tiszti főorvos, tisztiorvos,
helyettes megyei és járási tiszti főorvos feladatkör
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Feladat és hatáskörébe tartozó ügyekben érdemi döntéshozatal, különösen közegészségügyijárványügyi, egészségügyi igazgatási valamint egészségfejlesztési koordinációs és hatósági feladatok
vonatkozásában.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról
szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a "Kormánytisztviselők jogállásáról szóló" 2010. évi
LVIII. törvény, a(z) az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, valamint a Fejér Megyei
Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Egyetem, Általános orvos vagy higiénikus orvos végzettség vagy fogorvos szakképzettség és
szakorvosi képesítés
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Egyetem, e közegészségtan - járványtan, vagy megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosi
képesítés,
Idegen nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
Vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

Szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Közigazgatási alapvizsga/szakvizsga "B" kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai
életutat részletesen bemutató önéletrajz; • motivációs levél; • iskolai végzettséget, szakképzettséget
igazoló okiratok másolata; • alap- és szakvizsgát, nyelvvizsgát igazoló bizonyítványok másolata; •
erkölcsi bizonyítvány; • a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok; •
nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolyását; nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul; • nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele
szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt
közigazgatási szervnél nem alkalmazható.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.06.04.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Müller Cecília főosztályvezető nyújt, a 0622-511-723 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal címére történő
megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 2.) a munkakör megnevezését: járási tiszti főorvos.
vagy
Személyesen: Csákvári Ilona hivatalvezető, Fejér megye, 8060 Mór, Szent István tér 2.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
• Az előszűrés az önéletrajz és a motivációs levél alapján történik; • a személyes meghallgatásra a
behívottak közül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről; • a személyes
meghallgatáson eredetiben bemutatandó iratok: végzettséget, képesítést igazoló oklevelek,
bizonyítványok; • a kinevezésre 6 hónap próbaidő kikötésével kerül sor; • a pályáztató fenntartja
magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.06.11.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Fejér Megyei Hírlap – 2018.05.18.
Fejér Megyei Hírlap – 2018.05.19.
www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer - 2018.05.17.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer 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 munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu/hu /fejer
honlapon szerezhet.

