
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és G azdálkodási F őosztály Informatikai Osztály

informatikai referens

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony id őtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. telephelye

A munkakör betölt ője által ellátandó feladatkörök:

informatikai feladatok ellátása

Ellátandó feladatok:

•  rendszergazdai  feladatok ellátása •  informatikai  nyilvántartások vezetése • adatszolgáltatások kezelése • HelpDesk feladatok
ellátása • koordinációs feladatok

A munkakörhöz tartozó f őbb tevékenységi körök:

Rendszergazdai és informatikai adminisztratív feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A  jogállásra,  az  illetmény  megállapítására  és  a  juttatásokra  a  Kormányzati  igazgatásról  szóló  2018.  évi  CXXV.  törvény
rendelkezései , a(z) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, Érettségi végzettséggel:a) informatikai ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában

szerzett érettségi végzettség, vagy b) érettségi végzettség és OKJ szerinti, a feladathoz kapcsolódó tanulmányi
területen szerzett szakképesítés, vagy c) érettségi végzettség és szakmajegyzék szerinti Informatika és távközlés
ágazatban szerzett szakképesítés • Felsőfokú végzettséggel:a) felsőoktatásban pedagógus-képzés,műszaki,
informatikai képzési területen szerzett szakképzettség, vagy b) felsőoktatásban szerzett szakképzettség és OKJ
szerinti, a feladathoz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett felsőfokú szakképesítés, vagy c) felsőoktatásban
szerzett végzettség és szakmajegyzék szerinti Informatika és távközlés ágazatban szerzett szakképesítés,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• 6 hónap próbaidő kikötése
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A pályázat elbírálásánál el őnyt jelent:
• B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelent ő kompetenciák:

• dinamikus és határozott személyiség
• megbízhatóság
• terhelhetőség
• jó problémamegoldó képesség
• precizitás
• jó kommunikációs képesség írásban és szóban

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A  közszolgálati  személyügyi  nyilvántartásra  és  statisztikai  adatgyűjtésre,  a  közszolgálati  alkalmazottak  és  a
munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról,  valamint  a kormányzati  igazgatási  szervek álláshelyeinek
nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti részletes, fényképes szakmai
önéletrajz

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok fénymásolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről szóló igazolás
• Adatkezelési nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyi adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséről.
• Megbízhatósági vizsgálat tudomásulvételéről szóló nyilatkozat
• Nyilatkozat arról, hogy a Kit. 95. §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e.

A munkakör betölthet őségének id őpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:  2021. július 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baksa Árpád osztályvezető nyújt, a 34/795-646 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (2800

Tatabánya, Bárdos László utca 2. KEM KH Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főoszt ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/356-1/2021 , valamint a munkakör
megnevezését: informatikai referens.

• Elektronikus úton az informatika@komarom.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának
a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, és 30 napon belül új pályázatot írjon
ki.

A pályázat elbírálásának határideje:  2021. július 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, idej e:

• www.kormanyhivatal.hu - 2021. június 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges informác ió:

A  jogviszony  létesítéséhez  3  hónapnál  nem  régebbi  hatósági  erkölcsi  bizonyítvány  szükséges.  A  határidőn  túl  benyújtott
pályázatokat  nem áll  módunkban figyelembe venni.  A  pályázatokat  csak akkor  tekintjük  érvényesnek  és  kerülnek  elbírálásra,
amennyiben  valamennyi  –  jelen  felhívásunkban  feltüntetett  –  formai  és  tartalmi  feltételnek  megfelelnek.  A  kiírt  álláshelyre
határozatlan idejű kormányzati szolgálati  jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy
eredménytelen pályázat esetén - amennyiben pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik - önéletrajzuk
egy  később megüresedő  pozíció betöltése  érdekében bekerül  a  Kormányhivatal  kiválasztási  adatbázisába.  Az  adatbázisból  a
pályázati  dokumentáció  a  pályázó  kérésére  törlésre  kerül.  Az  adatkezelés  hozzájáruláson  alapul,  hozzájáruló  nyilatkozatában
foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatokat
a  Jogi  és  Humánpolitikai  Főosztály  toborzási  adatbázisát  kezelő  munkatársai  dolgozhatják  fel,  valamint  kizárólag  ők  és  az
esetlegesen megüresedő pozíció szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Ön tájékoztatást kérhet
személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt
célra  vagy  annak  egy  részére  történő  kezelésének  megszüntetését.  Tájékoztatjuk,  hogy  a  további  együttműködést  bármikor,
indokolás  nélkül  megtagadhatja.  Az  adatkezeléssel  kapcsolatban  Önt  megilletik  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek (21.-22 §).
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A KÖZIGÁLLÁS publikálási id őpontja: 2021. június 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza Nyomtatás
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