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ÁLLÁSHIRDETÉS 

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 
Informatikai Főosztály 

 
informatikai/helpdesk operátori 

feladatok ellátására munkatársat/kat keres 

 
 

A munkaviszony időtartama: 

Határozatlan idejű (próbaidő időtartama 3 hónap). 
 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6. 

Ellátandó feladatok: 

A Poszeidon iktató rendszer támogatása, a felhasználóktól érkező hibák elhárításában való 
közreműködés, a felhasználókkal való kapcsolattartás írásban és szóban. 

 BFKH és megyei kormányhivatali Poszeidon felhasználók támogatása; 

 Napi kapcsolattartás kormányhivatali munkatársakkal országosan, bejelentések fogadása, 
utánkövetése; 

 Egyszerű technikai problémák elhárítása, felhasználók segítése; 

 Együttműködés a belső csapattal komolyabb problémák esetén; 

 Bejelentésekhez, problémákhoz tartozó adminisztráció elvégzése: 

o Kiber1, Kiber2 programok hibajegyeinek feldolgozása, 
o A hibajavítási, hibaelhárítási tevékenység folyamatos adminisztrálása az erre 

kialakított HelpDesk rendszerben; 

 Poszeidon rendszer felhasználói tesztelése; 

 Poszeidon új moduljainak megismerése és a felhasználók részére a hibajegyzéken keresztül 
érkező problémák megoldására, írásos válaszadás. 

 
Feladat ellátásának feltételei: 

 Magyar állampolgárság; 

 Cselekvőképesség; 

 Büntetlen előélet; 

 Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi); 

A feladatkör betöltéséhez szükséges végzettség: 

 
 Felsőfokú végzettség: 

 Felsőoktatásban pedagógus-képzés, műszaki, informatikai, informatikatanár, 
számítástechnika tanár szakképzettség; 

vagy 

 felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai szakmacsoportba tartozó, a 
feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett felsőfokú szakképesítés. 

 
 

 Érettségi végzettség: 

 középiskolai informatikai végzettség; 
vagy 

 középiskolai végzettség és informatikai szakmacsoportba tartozó szakképesítés. 
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Elvárt kompetenciák: 

- jó írásbeli és szóbeli kommunikáció 
- MS irodai szoftverek használata (Word, Excel, stb…) 
- monotonitástűrő képesség 
- problémamegoldó képesség 
- rendszerszemlélet 
- felelősségtudat 
- önállóság 
- rugalmasság 
- megbízhatóság 

 

A jelentkező elbírálásánál előnyt jelent: 

- közigazgatásban, ezen belül a BFKH-nál szerzett munkatapasztalat, 
- ügykezelői, iratkezelői területen szerzett tapasztalat, 

- Irat- és Dokumentumkezelő rendszerek ismerete. 
 

Illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadó. 

 
 

A jelentkezéshez csatolni kell: 

- Részletes fényképes szakmai önéletrajzot (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú 
melléklete alapján, letölthető: 
https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx 

 

- iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet (és amennyiben releváns) a szakmai 
tapasztalatot, ügyfélszolgálati gyakorlatot igazoló okiratok másolatát; erkölcsi bizonyítvány (3 
hónapnál nem régebbi) – a pályázat benyújtásának nem, csak a munkakör betöltésének 
feltétele. 

 
Az álláshely betölthetőségének időpontja: 
Elbírálást követően. 

 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 

Folyamatos. 

 
A jelentkezés benyújtásának a módja: 

Kérjük, hogy fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát és végzettségét, szakképzettségét igazoló 
okiratai másolatát elektronikus formában, a kantor.attila@bfkh.gov.hue-mail címre szíveskedjen 
eljuttatni. 

 

Az e-mail tárgyaként „Álláshirdetés” szíveskedjen feltüntetni. 

https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx
mailto:bagi.boglarka@bfkh.gov.hu

