
Álláshirdetés 

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI VEZETŐ FELADATKÖR betöltésére

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős, határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.

A munkavégzés helye:

Baranya Megyei Kormányhivatal

Népegészségügyi Főosztály

Laboratóriumi Osztály

7623 Pécs, Szabadság u. 7.

Ellátandó feladatok:

Szervezi,  irányítja  és  összehangolja a  Laboratóriumi  Osztály  akkreditált  laboratóriumainak

akkreditációs tevékenységét, ellátja a minőségirányítási vezetői feladatokat.  Elkészíti, folyamatosan

naprakészen tartja a minőségirányítási dokumentációt, végzi a minőségirányítási rendszer folyamatos

megújítását,  szervezi  és végzi  az akkreditált  laboratóriumok minőségirányítási  rendszerének belső

ellenőrzését, szervezi és előkészíti a laboratórium vezetőségi átvizsgálását.

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  Megyei  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, 



 felsőoktatásban  szerzett  természettudományi  képzési  területen  szerzett  végzettség  és

minőségirányítási szakképzettség

 MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerinti belső auditori végzettség 

 felhasználói szintű számítógépes ismeretek

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

 MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerinti akkreditált szervezetben való munkavégzés

 Nemzeti Akkreditáló Hatóság szabályzatainak ismerete

 kémiai és mikrobiológiai vizsgálatok elméleti és gyakorlati ismerete, vizsgálatokban való jár-

tasság

 Msc. végzettség

 angol nyelv ismerete

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  Megyei  Kormányhivatal  Népegészségügyi  Főosztály

Laboratóriumi  Osztályára kizárólag elektronikus úton a laboratorium@baranya.gov.hu e-mail  címre

kell megküldeni.

A jelentkezés határideje:

2022. július  15.

Az elbírálás határideje: 

mailto:pecs.epites@baranya.gov.hu


2022. július 31.

Az állás betöltésének kezdete:

2022. augusztus 3.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt nyújt:

Lókiné Nagy Enikő Éva a Laboratóriumi Osztály vezetője lokine.eniko@baranya.gov.hu e-mail címen,

vagy a +36 30/530-7291 telefonszámon.

mailto:lokine.eniko@baranya.gov.hu

