
Álláshirdetés laboratóriumi feladatkör betöltésére

A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős, határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

A munkavégzés helye:
Baranya Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Laboratóriumi Osztály
7623 Pécs, Szabadság u. 7.

Ellátandó feladatok:
Mintavevő  vegyésztechnikus  feladatok  ellátása.  A  Laboratóriumi  Osztály  vízkémiai  vizsgálati
területén (ivóvíz, mesterséges és természetes fürdővíz, felszíni víz, felszín alatti víz, szennyvíz) végzi
a mintavételeket és a helyszíni vizsgálatokat. A vizsgálati mintákat a Laboratóriumba beszállítja. A
Kormányhivatal gépkocsijának vezetése a mintavétel helyszínére és vissza a Laboratóriumba. Részt
vesz a minták átvételében. Tevékenységét a Laboratóriumi Osztály minőségirányítási rendszerének
megfelelően végzi és dokumentálja. 

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapításra és az egyéb juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló
2018.  évi  CXXV.  törvény  (a  továbbiakban:  Kit.),  valamint  a  Baranya  Vármegyei  Kormányhivatal
Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Az állás betöltésének feltételei:

 magyar állampolgárság,

 cselekvőképesség,

 foglalkozás-egészségügyi alkalmasság,

 büntetlen előélet,

 a jelentkező nem áll a Kit. 82. § (2) bekezdésében meghatározott bűncselekmények miatt
indult büntetőeljárás hatálya alatt,

 a jelentkező nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt (különös tekintettel a Kit. 117. §
(6) és (8) bekezdéseiben, illetve a 166. § (4) bekezdésében foglaltakra),

 a Kit. 82. § (9) bekezdése alapján kormányzati szolgálati jogviszony azzal létesíthető, aki
tudomásul  veszi,  hogy  a  rendőrségről  szóló  törvény  rendelkezései  alapján  a
kormánytisztviselő  szolgálati  feladatainak  törvényes  ellátását  a  belső  bűnmegelőzési  és
bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv -  törvényben meghatározott  esetekben és módon -
megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizheti, 

 középfokú vegyésztechnikusi szakképzettség,

 „B” kategóriás jogosítvány, legalább 2 éves gépjármű vezetési gyakorlat.



Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

 klasszikus vízkémiai vizsgálati módszerek elméleti és gyakorlati ismerete, vizsgálatokban való 
jártasság

 Akkreditált laboratóriumban szerzett gyakorlati tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 pontosság

 önálló munkavégzés

 terhelhetőség

 jó szervezőkészség

 jó kommunikációs készség

 eredmény-orientáció

 csapatmunka

 szakszerűség, jogszerűség betartása

Benyújtandó okiratok:

 fényképes szakmai önéletrajz,

 végzettséget igazoló okiratok másolata,

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről.

A  benyújtandó  okiratokat  a  Baranya  Vármegyei  Kormányhivatal  Népegészségügyi  Főosztály
Laboratóriumi  Osztályára kizárólag elektronikus úton a laboratorium@baranya.gov.hu e-mail  címre
kell megküldeni.

A jelentkezés határideje:
2023. április 10.

Az elbírálás határideje: 
2023. április 19.

Az állás betöltésének kezdete:
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt nyújt:
Lókiné  Nagy  Enikő  Éva  a  Laboratóriumi  Osztály  vezetője  munkaidőben  a
lokine.eniko@baranya.gov.hu e-mail címen, vagy a +36 30/530-7291 telefonszámon.
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