Budapest Főváros Kormányhivatala
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály,
Exportellenőrzési Osztály
exportellenőrzési szakreferens
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 19. pontja szerinti hatósági feladatkör.
Ellátandó feladatok:
• Kettős felhasználású és szankcióban érintett termékek engedélyezéssel kapcsolatos ügyintézői
feladatok a vonatkozó jogszabályok alapján.
• Relációértékelések, szankciók nyomon követése.
• Kapcsolattartás és egyeztetés az érintett hazai és nemzetközi szervezetekkel.
• Részvétel a szakterületet érintő jogszabályok véleményezésében, hazai gyakorlatba történő
átültetésében.
• Ügyfélkapcsolati, ellenőrzési és adminisztrációs feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
• Kettős felhasználású és szankcióban érintett termékek engedélyezéssel kapcsolatos ügyintézői
feladatok a vonatkozó jogszabályok alapján. • Relációértékelések, szankciók nyomon követése. •
Kapcsolattartás és egyeztetés az érintett hazai és nemzetközi szervezetekkel. • Részvétel a
szakterületet érintő jogszabályok véleményezésében, hazai gyakorlatba történő átültetésében. •
Ügyfélkapcsolati, ellenőrzési és adminisztrációs feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról
szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapításra és a
juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala
Közszolgálati Szabályzata az irányadó. rendelkezései az irányadók.
munkakör betöltésének feltételei:
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, gazdaságtudományok, természettudományi, bölcsészettudományi,
társadalomtudományi, műszaki, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen,
valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban
jogi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség
és OKJ szerinti közgazdasági, rendészeti, honvédelmi szakmacsoportba tartozó, a
feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés,
 Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Nemzetbiztonsági ellenőrzés vállalása
A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent:
Egyetemi végzettség,
külkereskedelmi, haditechnikai alkalmazási, jogszabályozási, hatósági jogalkalmazási
tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
engedélyezési vagy államigazgatási gyakorlat illetve ez irányú elköteleződés - Legalább 1-3
év szakmai tapasztalat,
műszaki érdeklődés
"B" kategóriás jogosítvány, gépjármű vezetési tapasztalat
közigazgatási szakvizsga, jogi szakvizsga megléte
érvényes nemzetbiztonsági átvizsgálás megléte
további élő idegen nyelv ismerete vagy magasabb szintű angol nyelvtudás
Elvárt kompetenciák:
Jó szintű önálló munkavégzés,
Jó szintű felelősségtudat,
Jó szintű megbízhatóság,
Jó szintű Határozottság,
Jó szintű precizitás,
Jó szintű gyakorlatorientáltság,
Jó szintű problémamegoldó képesség,
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes, fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.)Korm. rendelet 1. sz. melléklete
szerint
Motivációs levél
iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő adatokat az eljárásban részt vevők
megismerhetik
nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a munkakör vagyonnyilatkozat-tételi és
nemzetbiztonsági átvilágítási kötelezettség alá esik
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2018. március 21.
A hirdetéssel kapcsolatosan további információt Kovács Anikó osztályvezető nyújt, a +361/4585577 -os telefonszámon.
A jelentkezések benyújtásának módja:
Elektronikus úton Kovács Anikó osztályvezető részére a kovacs.aniko4@bfkh.gov.hu E-mail címen
keresztül
A jelentkezések elbírálásának határideje: 2018. március 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A bizalmasan kezelt anyagok a benyújtást követően folyamatosan kerülnek elbírálásra. A
kiválasztott jelentkezők az érintett szervezeti egység vezetőivel személyes interjún vesznek részt,
ahol szakmai és személyes rátermettségüket, illetve nyelvtudásukat vizsgáljuk. Az eredményről a
jelentkezők elektronikusan értesítést kapnak. A megküldött jelentkezés tárgyában kérjük feltüntetni:
„EXIO exportellenőrzési szakreferens munkakör”

