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Az álláshely betöltéséhez szükséges képzettség: 

 

Felsőfokú végzettség:  

  felsőoktatásban  közigazgatási,  rendészeti  és  katonai  képzési  területen,  valamint  államtudományi 

képzési  területen  szerzett  szakképzettség,  felsőoktatásban  gazdaságtudományok  képzési  területen 

szerzett szakképzettség 

 

Elvárt kompetenciák:  

 Kiváló szintű intenzív, gyors és magas fokú önálló, operatív munkavégzésre való képesség,  

 Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, felelősségtudat, pontosság,  
 Ügyfélorientált munkavégzés,  

 

A jelentkező elbírálásánál előnyt jelent:  

 Szakmai tapasztalat, B kategóriás jogosítvány 

 Vegyészeti ismeretek 

 Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (irodai alkalmazások),  

 További idegen nyelv ismerete 

 

Jogállás, illetmény és juttatások:  

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 

CXXV. törvény rendelkezései, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadó.  

Budapest  Főváros  Kormányhivatala  család‐  és  gyermekbarát  juttatási  és  támogatási  rendszert 

működtet  (pl.  gyermeknevelési  támogatás,  iskolakezdési  támogatás  stb.).  A  munkavégzéshez 

Budapest‐bérlet,  a  bankszámla  használathoz  költségtérítés  biztosított.  A  cafetéria  juttatás  éves 

összege 2020‐ban bruttó 200 000 Ft. 

 

A jelentkezéshez csatolni kell:  

  Részletes,  fényképes  szakmai  önéletrajz  (87/2019.  (IV  23.)  Korm.  rendelet  1.  számú melléklete 

alapján) 

  iskolai végzettségeit, szakképzettségeit, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata,  

  nyilatkozat, mely  szerint  a  benyújtott  önéletrajzában  és  iratokban  foglalt  személyes  adatait  az 

eljárásban résztvevők megismerhetik,  

  nyilatkozat  arról,  hogy  büntetlen  előéletű,  és  kinevezése  esetén  bemutatja  a  3  hónapnál  nem 

régebben kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt.  

 

Az álláshely betölthetőségének időpontja:  

Elbírálást követően azonnal  

 

A jelentkezés benyújtásának határideje:  

2020. augusztus 31. 

 

A jelentkezés benyújtásának a módja:  

Elektronikus úton:  

Takács  Attila  osztályvezető  részére  a  takacs.attila3@bfkh.gov.hu  elektronikus  levelezési  címen 

keresztül.  

Kérdés esetén a + 36 1 4585 519‐es telefonszámon Takács Attila osztályvezető áll rendelkezésre.  



 


