
 

 

 

Munkatársat keresünk 

kormányablak ügyintézői feladatok ellátására 

Iktatószám: BP/1401/01793-1/2022 
 

Ellátandó feladatok: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala Kormányablak Osztály feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyfélszolgálati feladatok teljes körű ellátása. 
 
 
Jelentkezési feltétel: 

 Magyar állampolgárság 

 Cselekvőképesség 

 Büntetlen előélet 

 Felsőoktatásban szerzett végzettség vagy érettségi végzettség. Vállalja, hogy a fővárosi és 
megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. 
(IV. 23.) Korm. rendelet 25. §-a szerinti kormányablak-ügyintézői vizsga letétele a jogviszony 
kezdetétől vagy a képzés indulását követő egy éven belül  

Elvárt kompetenciák: 

 pontos,- precíz önálló munkavégzés, 

 jó kommunikációs, kapcsolatteremtő és problémamegoldó képesség, 

 konfliktuskezelési képesség, 

 csapatmunkára való képesség, 

 szakértelem, szakmai felkészültség, 

 terhelhetőség és nagyfokú stressz-tűrő képesség, 

 etikus magatartás, megbízhatóság, felelősségtudat, 

 jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, magabiztos fellépés, 

 nyugodtság, kiegyensúlyozottság, higgadtság, udvarias viselkedés, 

 felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeretek (irodai alkalmazások).  

A jelentkező elbírálásánál előnyt jelent: 

 felsőfokú végzettség, 

 kormányablakban szerzett szakmai tapasztalat, 
 kormányablak ügyintézői vizsga, 

 idegennyelv-ismeret (angol, német) 
 
Amit kínálunk: 

 Teljes munkaidő, 

 Kormányzati szolgálati jogviszony, 

 Határozatlan idejű jogviszony, 

 Megfelelő bérezés, 

 Cafetéria juttatás, 

 Család- és gyermekbarát juttatási rendszer, 

 Munkába járás támogatása, 

 Stabil munkahely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A jelentkezés benyújtásának módja: 
Kérjük, hogy fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát és végzettségét, szakképzettségét igazoló 
okiratai másolatát, valamint az Adatkezelési nyilatkozatát elektronikus formában, az 
jarasiallas.humanpolitika@bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni. Az e-mail tárgyaként 
szíveskedjen feltüntetni: „Álláspályázat – „XIII. KH kormányablak ügyintézői 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 vezető: Danczné Simon Erzsébet osztályvezető, 06-1-896-5320 telefonszámon 

kormanyablak@13kh.bfkh.gov.hu 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2023. január 15.  
 
A jelentkezés elbírálásának határideje: 2023. január 20. 
 
Munkavégzés helye:  
1139 Budapest, Teve u. 1/a-c. 
 

Bővebb információ: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ilcb1olci7 
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