A Fejér Megyei Kormányhivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
Helyszíni Ellenőrzési Osztályán
helyszíni ellenőr
munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartalma:
határozott idejű, legkésőbb 2019. augusztus 12-ig tartó állami szolgálati jogviszony, 6 hónap
próbaidővel
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér Megye, 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 7-9.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. Rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatok:
Az állami tisztviselők képesítései előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Kormányrendelet 1.
melléklet 1. pontja az Állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkör.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály feladatkörébe tartozó európai uniós és
nemzeti intézkedések végrehajtásához kapcsolódó területi helyszíni ellenőrzések/szemlék
lebonyolítása. A támogatások kezelésével kapcsolatos adminisztráció elvégzése
(kapcsolattartás az ügyfelekkel, ellenőrzési jegyzőkönyv elkészítése). A feladatok
elvégzéshez kapcsolódó jogszabályok és azok változásainak követése, ismerete, alkalmazása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény, az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény,
valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal közszolgálati szabályzatának rendelkezései az
irányadóak.

Pályázati feltételek:
•
•
•
•

•
•
•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1.
melléklete alapján
− felsőoktatásban agrár, természettudományi, műszaki, gazdaságtudományok
képzési területen szerzett szakképzettség vagy
− felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség vagy
− közigazgatási, valamint az államtudományi képzési területen szerzett
szakképzettség vagy
− felsőoktatásban szerzett szakképzettség és az Országos Képzési Jegyzék (a
továbbiakban: OKJ) szerinti közgazdasági szakmacsoportba tartozó, a
feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
Felhasználói szintű számítógépes ismeret,
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
•
•

Közigazgatási gyakorlat,
Közigazgatási szakvizsga,
Hasonló területen szerzett gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•
•
•

Kiváló szintű elemző-értékelő képesség, jogalkalmazói készség,
Kiváló szintű önálló és pontos munkavégzés,
Kiváló szintű együttműködési készség.
Jó szintű problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,
Jó szintű kommunikációs képesség szóban és írásban,
Jó szintű stressz tűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

A pályázó a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes,
fényképpel ellátott szakmai önéletrajza,
Motivációs levél,
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, nyelvvizsgát igazoló
bizonyítvány másolata,
Vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról szóló jognyilatkozat,

•

Adatkezelési nyilatkozat
vonatkozásában.

a

pályázati

eljárásban

szereplő

adatok

kezelése

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. január 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. december 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ Bögyös Zsolt főosztályvezetőtől
kérhető a 22/814-523-as telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton az agrartamogatas@fejer.gov.hu e-mail címen keresztül, vagy személyesen
a munkavégzés helyszínén.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. december 14.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2017. november 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási
szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

