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Fejér Megyei Kormányhivatal
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján pályázatot
hirdet
Fejér Megyei Kormányhivatal
Móri Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály
járási tisztifőorvos, osztályvezető
munkakör betöltésére.
Az kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér Megyei Kormányhivatal
Móri Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály
8060 Mór, Szent István tér 1/B.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Feladat és hatáskörébe tartozó ügyekben érdemi döntéshozatal, különösen közegészségügyijárványügyi, egészségügyi igazgatási valamint egészségfejlesztési koordinációs és hatósági feladatok
vonatkozásában. Osztályvezetőként az osztály szakmai munkájának irányítása, vezetése, ellenőrzése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi
CXXV. törvény, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Felsőoktatásban szerzett általános orvos, higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és
szakorvosi képesítés
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Egyetem, közegészségtan - járványtan, vagy megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosi
képesítés,
 Idegen nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 Vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
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Szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
"B" kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a
szakmai életutat részletesen bemutató önéletrajz;
 motivációs levél;
 iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy annak igénylését igazoló irat
speciális KIT 2019 alap megjelölésével;
 a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok;
 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 pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör az elbírálás után, a kormányzati szolgálati jogviszony létrehozásához szükséges
dokumentumok benyújtását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 20.
A pályázati eljárás, a pályázat benyújtásának módja, rendje:
A pályázatot elektronikus úton a szervezes@fejer.gov.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Krisztián Erika főosztályvezető nyújt, a 0622-511-720-os telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 27.

