
 

 

 

Munkatársat keresünk 

egészségbiztosítási feladatok ellátására 

Iktatószám: BP/1401/00215-1/2023 
 
Ellátandó feladatok:  
Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: BFKH) Egészségbiztosítási Főosztály feladat- és 
hatáskörébe tartozó  

• Az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában, Svájcban vagy valamely egyezményes 
országban biztosított, TAJ számmal rendelkező személyek bejelentési kötelezettségével, illetve 
az ehhez kapcsolódó nyomtatványokkal összefüggő feladatok ellátása; 

• A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek és nemzetközi egyezmények szerinti nyomtatványok kezelése. 

 
Jelentkezési feltételek: 

• Magyar állampolgárság 
• Cselekvőképesség 
• Büntetlen előélet 
• felsőoktatásban szerzett végzettség (Társadalombiztosítási, államigazgatási, jogi, pénzügyi, 

ha annak van statisztikai vonatkozása, gazdasági szakképzettség, mérlegképes könyvelő, 
felsőoktatásban szerzett  szakképzettség és szakképesítés szerinti társadalombiztosítási vagy 
szociális szolgáltatások, egészségügyi szakmacsoportba tartozó a feladatkörhöz kapcsolódó 
tanulmányi területen szerzet szakképesítés) 

• a) érettségi végzettség és OKJ szerinti, a feladathoz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett 
szakképesítés, vagy 

• b) érettségi végzettség és szakmajegyzék szerinti Egészségügyi technika / Egészségügy / Rendészet 
és közszolgálat / Szociális / Gazdálkodás és menedzsment ágazatban szerzett szakképesítés 

 
Elvárt kompetenciák: 
 

• hivatástudat, 
• szakmai ismeretek pontos alkalmazása,  
• felhasználói szintű MS Office ismeretek, 
• problémamegoldó- és önálló munkavégzési képesség, 
• együttműködési és konfliktuskezelési képesség,  
• nagy teherbírás,  
• ügyfél centrikusság. 

A jelentkez ő elbírálásánál el őnyt jelent: 

 
• társadalombiztosítási területen szerzett tapasztalat, 
• azonnali munkakezdés, 
• közigazgatási szakvizsga, 
• jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség 

 
Amit kínálunk: 

• Teljes munkaidő 
• Kormányzati szolgálati jogviszony 
• Határozatlan idejű jogviszony 
• Megfelelő bérezés 
• Cafetéria juttatás 
• Család- és gyermekbarát juttatási rendszer 
• Stabil munkahely 

. 



 
 
A jelentkezés benyújtásának módja: 
 
Kérjük, hogy fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát és végzettségét, szakképzettségét igazoló 
okiratai másolatát, valamint az Adatkezelési nyilatkozatát elektronikus formában, a 
allas.humanpolitika@bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni. Az e-mail tárgyaként 
szíveskedjen feltüntetni: „Álláspályázat – egészségbiztosítási ügyintéz ő (nemzetközi szakterület) 
feladatok”.  
 
A jelentkezéshez kérjük csatolni: 

• Szakmai önéletrajzát 
Letölthető: Önéletrajz 

• Iskolai végzettségeit, szakképzettségeit igazoló okiratok másolatait; 
• Nyilatkozatát, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes 

adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
Letölthető: Adatkezelési tájékoztató 
 

Tájékoztatást nyújtó vezet ő: Zsoldos Renáta osztályvezető nyújt a zsoldos.renata@ebf.bfkh.gov.hu 
e-mail címen. 
 

A jelentkezés benyújtásának határideje : 2023. február 28. 
 
A jelentkezés elbírálásának határideje:  2023. március 3. 
 
A munkavégzés helye: Budapest, 1139 Budapest, Teve utca 1/a-c. 


