
 

 

 

Munkatársakat keresünk 

tisztifőorvosi feladatok ellátására 

Iktatószám: BP/1401/01608-1/2022 
 
Feladatok: 
A Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala / XIV. Kerületi Hivatala / XX. Kerületi 
Hivatala Népegészségügyi Osztály vezetése, tisztifőorvosi feladatok ellátása. 
 
Elvárások: 

• Magyar állampolgárság 
• Cselekvőképesség 
• Büntetlen előélet 
• Felsőoktatásban szerzett általános orvos, higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és 

szakorvosi képesítés. 
 
Amit kínálunk: 

• Stabil munkahely 
• Határozatlan időre szóló jogviszony 
• Kiszámítható hivatali munkarend 
• Szabad hétvége 
• Munka és magánélet egyensúlyának biztosítása 
• Rendezett munkakörnyezet, barátságos kollégák 
• Versenyképes jövedelem 
• Cafetéria juttatás 
• Család- és gyermekbarát juttatási rendszer (pl. gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési 

támogatás) 
• Szakmai fejlődés támogatása (Továbbképzés, tanulmányok, szakmai konferenciák) 
• Munkába járás támogatása (éves BKV bérlet, utazási költségtérítés, gépjárművel történő 

munkábajárás költségtérítése) 
• Hivatali mobiltelefon  
• Bankszámla költségtérítés 

 
A jelentkezés elbírálásánál el őnyt jelent:  
közegészségtan-járványtan vagy megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga 
közigazgatásban szerzett tapasztalat 
közigazgatási alap- ill. szakvizsga  
 
Elvárt kompetenciák: 
szakszerűség 
jó kommunikációs és problémamegoldó képesség 
felelősségtudat 
terhelhetőség 
magabiztos fellépés 
gyors reagálási készség 
jó munkaszervezési készség 
rendszerszemlélet 
 
Jelentkezés módja: 
Kérjük, hogy fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát és végzettségét, szakképzettségét igazoló 
okiratai másolatát, valamint az Adatkezelési nyilatkozatát elektronikus formában, a 
jarasiallas.humanpolitika@bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni. Az e-mail tárgyaként 
szíveskedjen feltüntetni: „Álláspályázat - XI. KH Népegészségügy – tisztif őorvos” vagy 



„Álláspályázat - XX. KH Népegészségügy – tisztif őorvos” vagy „Álláspályázat - XIV. KH 
Népegészségügy – tisztif őorvos”.  
 
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 

 
Jelentkezési határid ő: 2022. október 31. 
 
A jelentkezés elbírálása a jelentkezések beérkezésé vel párhuzamosan, folyamatosan történik.  
 
A XI. és XX. kerületi hivatal tisztifőorvosi pozíció tekintetében: az elbírálást követően azonnal 
A XIV. kerületi hivatal tekintetében: 2022. december 31. 
 
Munkavégzés helye:  
1111 Budapest, Budafoki út 59. 

1148 Budapest, Bánki Donát park 12/f. 

1211 Budapest, Szent Imre tér 3. 

 

Bővebb információ:  https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ikbe2ofbg5 


