
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  

 

pályázatot hirdet 

a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály  

Beruházási és Üzemeltetési Osztály 

üzemeltetési referens  

munkakör betöltésére.  

 

A jogviszony időtartama: határozatlan 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.  

Ellátandó feladatok, a munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A Kormányhivatal épületeiben működő épületgépészeti rendszerek és elektromos berendezések 

üzemeltetése, azok javítási, rendszeres karbantartási munkáinak szervezése, illetve gépészeti és 

épületvillamossági beruházási munkák bonyolítása. Vállalkozók versenyeztetése, szerződések 

előkészítése, illetve a vállalkozók által végzett munkák ellenőrzése. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. 

évi CXXV. törvény, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata 

rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati követelmények: 

Magyar állampolgárság, 

Cselekvőképesség, 

Felsőoktatásban szerzett szakképesítés műszaki területen. 

A jelentkező ne álljon a közigazgatási foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt. 

MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

Épületvillamosság/épületgépészeti/építőmérnöki/építész/felsőfokú végzettség, illetve az 

épületüzemeltetésben szerzett releváns szakmai tapasztalat.  

Elvárt kompetenciák:  

Precízség, pontosság, 

Csapatmunkára való alkalmasság,  

Nagy munkabírás, terhelhetőség,  

Rugalmasság,  

Megbízhatóság.  

 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 

 a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott minta szerinti, a 

szakmai életutat részletesen bemutató önéletrajz; 

 iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 

 erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy annak igénylését igazoló irat (3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvány speciális KIT 2019 alap megjelöléssel); 

 nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását; 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

 nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben 

nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt 

közigazgatási szervnél nem alkalmazható. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 17. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Herczeg Edit osztályvezető nyújt, a 

06-22/514-788-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8000 

Székesfehérvár. Szent István tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számot: 

FE/04/2780-1/2022., valamint a munkakör megnevezését; „Üzemeltetési referens”,  

vagy elektronikus úton a szervezes@fejer.gov.hu email címen keresztül. 

  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az előszűrés az önéletrajz alapján történik; a személyes meghallgatásra behívottak tekintetében a 

munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről; a kinevezésre 6 hónap próbaidő 

kikötésével kerül sor; a pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné 

nyilvánításának jogát. A pályázatok a benyújtási határidő lejáratát követően kerülnek elbírálásra. A 

pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. 

A pályázat elbírálásának végső határideje: 2022.október 30. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer 

www.kozigallas.gov.hu 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer 

honlapon szerezhet.  
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