
Álláshirdetés 
 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Jogi és Koordinációs Főosztály  

 
titkársági referens 

munkakör betöltésére.  

 

Az állami szolgálati jogviszony időtartama: 
határozott idejű állami szolgálati jogviszony.  
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 
Budapest, 1139 Budapest, Teve utca 1/a-c. 
 
Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet alapján a 
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 
 
A Korm. rendelet 1. számú melléklet 42. pont szerinti titkársági és igazgatási feladatkör. 
 
Ellátandó feladatok: 
Titkársági, adminisztratív feladatok ellátása: telefonok, e-mailek kezelése, postázás, nyilvántartások 
vezetése, iratok fogadása, továbbítása. 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
Titkársági feladatok ellátása. 

 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. 
törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a BFKH 
közszolgálati szabályzata az irányadó.  
                         
A munkakör betöltésének feltételei: 

 magyar állampolgárság 

 cselekvőképesség 

 büntetlen előélet 

 főiskolai végzettség 

 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

Az elbírálásnál előnyt jelent: 

 közigazgatásban, titkársági munkakörben szerzett szakmai tapasztalat 
 
Elvárt kompetenciák: 
Kiváló szintű precíz, pontos, gyors munkavégzés, terhelhetőség, proaktivitás, dinamizmus. 

A jelentkezéshez csatolandó: 
 Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, illetve közszolgálati önéletrajz 

 Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolatai 

 Nyilatkozat büntetlen előéletről 

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

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A jelentkezések elbírálását követően. 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2018. május 20. 

 



A jelentkezés benyújtásának módja:  
Elektronikus úton dr. Józsa Fábián főosztályvezetőnek címezve, a balogh.anett@bfkh.gov.hu  
e-mail címre.  Az e-mail tárgyaként kérjük feltüntetni: „Álláshirdetés”.  
Postai úton Budapest Főváros Kormányhivatala Jogi és Koordinációs Főosztálya címére történő 
megküldéssel (1056 Budapest, Váci utca 62-64.). A borítékon kérjük feltüntetni „Álláshirdetés 
titkársági referens”. 
 
A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 
A bizalmasan kezelt jelentkezések a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. A kiválasztott 
jelentkezők személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. 
A jelentkezők elektronikusan illetve telefonon értesítést kapnak. 

A jelentkezés elbírálásának határideje: 2018. május 31. 

 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása. 
Próbaidő: 6 hónap. 
 


