
 

 

 

 

Munkatársat keresünk 

gyámügyi szakügyintéző feladatok ellátására 

Iktatószám: BP/1401/01826-1/2022 
 

Ellátandó feladatok: 

Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala Gyámügyi Osztály hatáskörébe tartozó a 
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet által előírt gyámhatósági 
feladatok ellátása. 

 
Jelentkezési feltétel: 

 Magyar állampolgárság 

 Cselekvőképesség 

 Büntetlen előélet 

 Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, 
bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus 
szakképzettség; vagy  

 felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, 
vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat  

Elvárt kompetenciák: 

 önálló munkavégzésre való alkalmasság, 

 jó írás- és fogalmazási készség, 

 jó kommunikációs képesség, 

 konfliktuskezelési képesség, 

 empátia, udvariasság, 

 pszichés terhelhetőség, tűrőképesség , 

 igényesség, pontosság, 

 felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeretek (irodai alkalmazások)  

A jelentkező elbírálásánál előnyt jelent: 

 jogi, igazgatásszervezői, államigazgatási diploma 

 gyámügyi és gyermekvédelmi területen szerzett szakmai gyakorlat 

 közigazgatásban szerzett tapasztalat 

 közigazgatási alap és/vagy szakvizsga 
 
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 – „XV. KH gyámügyi szakügyintézői 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: dr. Barta Gábor osztályvezető, (1) 795-7705 telefonszámon  

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2022. december 20.  
 
A jelentkezés elbírálásának határideje: 2023. január 12. 
 
Munkavégzés helye:  
1153 Budapest, Bácska utca 14. 
 
Bővebb információ: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ilcg6pk3g1 
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