
A FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
pályázatot hirdet 

 

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály  

Támogatási és Beszerzési Osztály 

 

gépjárművezető 

 
munkakör betöltésére. 

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan  

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

 
A munkavégzés helye: Székesfehérvár, Piac tér 12-14. 

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A Kormányhivatal személyszállítási, beszerzési és futárszolgálattal összefüggő feladatainak ellátása. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

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

évi CXXV. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati követelmények:

Magyar állampolgárság, 

Cselekvőképesség, 

Büntetlen előélet, 

Középfokú képesítés, 

B kategóriás vezetői engedély, 

Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

Gépjárművezetői területen szerzett legalább 2-3 év tapasztalat.  

444/2017. (XII.27.) Kormányrendelet szerinti vizsga. 

Hivatásos jogosítvány.  

 

Elvárt kompetenciák:  

Precízség, pontosság, 

Csapatmunkára való alkalmasság,  

Nagy munkabírás, terhelhetőség,  

Rugalmasság,  

Megbízhatóság.  

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
Szakmai –fényképes- önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget, egyéb szakképesítést igazoló 

okmányok másolata, vezetői engedély másolata, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati 

anyagot a bírálatban résztvevő személyek megismerhetik, személyes adatait kezelhetik,3 hónapnál 

nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, és 

nem áll a foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt, (bemutatás a munkaszerződés 

megkötésének feltétele), vagy igazolás arról, hogy jelenleg erkölcsi bizonyítványhoz kötött 

munkakörben dolgozik. 



A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jónásné Kozma Éva nyújt, a 06-22-514 791-

os telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Kormányhivatal - címére történő megküldésével (8000 

Székesfehérvár. Szent István tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számot: 

FE/04/2955-2/2019., valamint a munkakör megnevezését; „Gépjárművezető” vagy elektronikus 

úton a szervezes@fejer.gov.hu email címen keresztül. 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A beküldött pályázatok megfelelőségi előszűrését (formai és tartalmi követelményeknek megfelelő 

pályázat) követően személyes interjúra kerül sor. A beérkezett pályázatokról a munkáltatói jogkört 

gyakorló dönt. Az alkalmazásra 3 hónap próbaidő kikötésével kerül sor. A pályázókat a döntést 

követően írásban értesítjük. 

 
A pályázat elbírálásának végső határideje: 2019. október 7.  

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

Fejér Megyei Hírlap 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer 

honlapon szerezhet.  

mailto:szervezes@fejer.gov.hu

