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Iktatószám:    BP/1432/00063-1/2020 
 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Rehabilitációs Főosztály 

 
vezető hivatalitanácsos 

(rehabilitációs támogatási feladatok ellátására) 

munkatársat/munkatársakat keres 
 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony (próbaidő 
időtartama 6 hónap) 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  
 
A munkavégzés helye: 1036 Budapest, Lajos utca 160-162.  
 
Ellátandó feladatok:  
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján a megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatóknak nyújtott költségvetési támogatásokkal 
kapcsolatos pályáztatási, folyósítási, elszámolási, illetve visszakövetelési feladatok ellátása, a 
feladatokat támogató informatikai rendszerek használatával.  
 
Feladat ellátásának feltételei:  

− magyar állampolgárság,  
− cselekvőképesség,  
− büntetlen előélet 
− erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi).  
− Felsőfokú végzettség: 

a.) felsőoktatásban szerzett orvos- és egészségtudományi, gazdaságtudományok, 
társadalomtudományi, bölcsészettudományi, pedagógus-képzési területen szerzett szakképzettség, 
vagy 
b)    felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy 
c)    felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az 
államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy 
d)    felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ szerinti közgazdasági, szociális szolgáltatások, 
egészségügyi, ügyviteli, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati szakmacsoportba tartozó, a 
feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés. 
 
Elvárt kompetenciák: 

− pontosság, megbízhatóság,  
− jó elemző-, kommunikációs és fogalmazási készség,  
− proaktív személyiség,  
− stressz tűrés, terhelhetőség 
− önálló munkavégzés. 

 
A jelentkező elbírálásánál előnyt jelent:  

− hasonló területen szerzett tapasztalat, a rehabilitációs foglalkoztatás terén szerzett 
(rehabilitációs tanácsadói, rehabilitációs mentori), illetve a kapcsolódó támogatás-igénylési, 
elszámolási tapasztalatok,  

− magyar, illetve Európai Uniós szabályozási és támogatási rendszer ismerete, 
− közigazgatási szakvizsga,  
− felhasználói szintű, magabiztos számítástechnikai ismeret (MS Office programok, elsősorban 

Excel), számítógépes rendszerek használata. 
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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. 
 
Álláshely megnevezése: vezető hivatalitanácsos 
 
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 (és amennyiben releváns) a szakmai 
tapasztalatot, igazoló okiratok másolatát; az erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) – 
a pályázat benyújtásának nem, csak az álláshely betöltésének feltétele. 

 
Az álláshely betölthetőségének időpontja:  
Az elbírálását követően azonnal.  
 
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2020.02.15. 
 
A feladattal kapcsolatban tájékoztatás kérhető: Balogh Katalin osztályvezetőtől, telefonon a 06-1-896-
7025 telefonszámon, valamint a rehab@rehab.bfkh.gov.hu e-mail címen. 
 
A jelentkezés benyújtásának módja:  
 
Kérjük, hogy fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát és végzettségét, szakképzettségét igazoló 
okiratai másolatát elektronikus formában a rehab@rehab.bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjék 
eljuttatni. 
 
Az e-mail tárgyaként „Álláshirdetés” szöveget szíveskedjen feltüntetni. 
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