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Munkatársat keresünk  
 

titkársági és igazgatási feladat ellátására 
 

Iktatószám: BP/1401/00220-1/2023 

Ellátandó feladatok: 
Budapest Főváros Kormányhivatala, Rehabilitációs Hatósági és Orvosszakértői Főosztályának 
feladat- és hatáskörébe tartozó titkársági és igazgatási feladatok ellátása. 

A komplex minősítés és egyéb szakvélemények elkészítésével kapcsolatos ügyviteli feladatok 
végzése, a megfelelő jogszabályok és az iratkezelési szabályzatban leírtaknak megfelelően. - Orvosi 
vizsgálatok elvégzése iránti iratok fogadása, - kérelmezők vizsgálatra történő idézése, beadványaik 
fogadása - elkészült minősítések, szakvélemények, szakhatósági állásfoglalások összerendezése a 
megkereső hatóság részére történő visszaküldéshez.  
 
 
Jelentkezési feltételek: 

- Magyar állampolgárság 
- Cselekvőképesség; 
- Büntetlen előélet; 
- Középfokú végzettség: érettségi végzettség és OKJ szerinti közgazdasági, szociális 

szolgáltatások, egészségügyi, ügyviteli, rendészeti, honvédelmi és közszolgálati 
szakmacsoportba tartozó, a feladathoz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett 
szakképesítés, vagy érettségi végzettség és szakmajegyzék szerinti Egészségügyi és 
technika / Szociális / Rendészet és közszolgálat / Gazdálkodás és mendzsment ágazatban 
szerzett szakképesítés. 

 
 

Elvárt kompetenciák: 
− pontos,- precíz munkavégzés, 
− terhelhetőség és nagyfokú stressz-tűrő képesség, 
− etikus magatartás/megbízhatóság, felelősségtudat 

 
A jelentkez ő elbírálásánál el őnyt jelent: 

− felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 
− szakirányú végzettség 
− hasonló területen szerzett tapasztalat 

 

Amit kínálunk: 
• Teljes munkaidő 
• Kormányzati szolgálati jogviszony 
• Határozatlan idejű jogviszony 
• Megfelelő bérezés 
• Cafetéria juttatás 
• Család- és gyermekbarát juttatási rendszer 
• Munkába járás támogatása 
• Stabil munkahely 
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A jelentkezés benyújtásának módja: 
Kérjük, hogy fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát és végzettségét, szakképzettségét igazoló 
okiratai másolatát, valamint az Adatkezelési nyilatkozatát elektronikus formában, az 
allas.humanpolitika@bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni. Az e-mail tárgyaként 
szíveskedjen feltüntetni: „Álláspályázat – REHAB titkársági és igazgatási f eladatok” . 
 
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: Krasznai Anikó főosztályvezető, telefon:061/896-0402, e-mail: 
krasznai.aniko@rehab.bfkh.gov.hu, valamint Dr. Várszegi Judit osztályvezető, telefon:061/896-6793, 
e-mail: varszegi.judit@rehab.bfkh.gov.hu elérhetőségen. 

 

A jelentkezés benyújtásának határideje : 2023. február 20. 

A jelentkezés elbírálásának határideje:  2023. március 10. 

 

Munkavégzés helye:  

1146 Budapest, Thököly út 82. 

1036 Budapest, Lajos u. 160-162. 

 

 
 
 


