Pest Megyei Kormányhivatal
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala / Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály / Járműforgalmi
Osztályán

közúti ellenőr
munkakör betöltésére.
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 1141 Budapest, Komócsy utca 17-19.
Ellátandó feladatok:
A Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Járműforgalmi Osztály hatáskörébe tartozó közútiés telephelyi járműműszaki, közúti közlekedési szolgáltatási feladatok ellátása, a vezetési- és
pihenő idő szabályainak betartása, valamint hatósági ellenőrzések végzése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közúti járművek közlekedésbiztonsági és
környezetvédelmi közúti ellenőrzése; a közúti közlekedési törvényben meghatározott közúti és
telephelyi ellenőrzések elvégzése; a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok
betartása, valamint a közúti közlekedésben használt menetíró készülékek, tachográf kártyák
használatának ellenőrzése; tehergépjárművel végzett saját számlás közúti áruszállítással
kapcsolatos ellenőrzési feladatok; autóbusszal végzett saját számlás személyszállítási
kapcsolatos ellenőrzési feladatok; a veszélyes anyagot szállító járművekre előírt szabályok
betartásának ellenőrzése; tehergépjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítással
kapcsolatos ellenőrzési feladatok; autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási
tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatok; megengedett össztömeget- és
tengelyterhelést meghaladó járművek közúti ellenőrzése, társhatóságokkal közös ellenőrzési
akciókban való részvétel, jogszabály és belső szabályozók szerinti nyilvántartások vezetése,
adatok szolgáltatása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló
2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:








Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, egyetemi (MsC) vagy főiskolai (BsC) szintű felsőfokú műszaki végzettség,
vagy középfokú autószerelő szakiránynak megfelelő képesítés,
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Gépészmérnök, közlekedésmérnök végzettség
 Autószerelő szakiránynak megfelelő felsőfokú képesítés
 Közigazgatási területen szerzett gyakorlat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 Műszaki vizsgabiztosi névjegyzékben való szereplés
 C, E kategóriás jogosítvány
 Angol vagy német nyelv társalgási szintű ismerete.
Elvárt kompetenciák:








Szakma és a közszolgálat iránti elhivatottság ,
Jó szintű problémamegoldó-készség,
Jó szintű kommunikációs készség írásban és szóban,
Terhelhetőség, stressztűrő képesség,
Kiváló fizikai állóképesség,
Önálló munkavégzés,
Precizitás, megbízhatóság,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Török József osztályvezető nyújt, a (1)
460-2259 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton dr. Török József osztályvezető részére a
allaspalyazat@pest.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 5.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot benyújtók - szükség szerint - személyes meghallgatáson is részt vehetnek. A
pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 26.

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.

