
Álláshirdetés 

KÖZLEKEDÉSI FELADATKÖR betöltésére

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős, határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

A munkavégzés helye:

Baranya Megyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Közlekedési és Útügyi Osztály

7630 Pécs, Hengermalom u. 2.

Ellátandó feladatok:

Közlekedési  feladatok;  mely  magában  foglalja  a  jármű  összeépítési,  átalakítási

engedélyek  elbírálását,  engedélyezését,  műszaki  szemle  eljárások  lefolytatását,  a

kapcsolódó  ügyfélszolgálati  feladatok  ellátását.  A  feladatkör  része  a  jogszabályok,

műszaki  előírások  naprakész  ismerete,  a  műszaki  vizsgabiztosok  munkájának

támogatása, a járművek forgalomba helyezhetőségének eldöntése. 

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,

 felsőfokú végzettség 
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 közúti jármű műszaki vizsgabiztosi képesítés vagy annak kinevezés utáni

megszerzése,  melynek  feltételeit  a  közúti  járművek  műszaki

megvizsgálásáról  szóló  5/1990.  (IV.12.)  KöHÉM  rendelet  12/A  §  (2)

bekezdése tartalmazza.

 büntetlen előélet,

 a  jelentkező  nem  állhat  a  Kit.  82.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott

bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt,

 vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettség  teljesítése  a  kinevezéstől  számított

harminc napon belül, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

szóló 2007. évi CLII. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

 közlekedési műszaki területen szerzett szakmai tapasztalat

 alap szintű angol/német nyelvismeret

 közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 higgadt, nyugodt viselkedés, 

 udvarias, határozott fellépés

 megbízhatóság, felelősségvállalás

 jó konfliktuskezelés

 csapatmunka

 jó szóbeli kommunikációs készség 

 fejlődés igénye

Benyújtandó okiratok:

  fényképes szakmai önéletrajz,

 végzettséget igazoló okiratok másolata,

 3 hónapnál nem régebbi teljes körű erkölcsi  bizonyítvány vagy igazolás

annak megkéréséről.

A  benyújtandó  okiratokat  a  Közlekedési,  Műszaki  Engedélyezési,  Mérésügyi  és

Fogyasztóvédelmi  Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztályához kizárólag elektronikus

úton a kozlekedes@baranya.gov.hu e-mail címre kell megküldeni.
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A benyújtás határideje:

2020. október 09.

Az elbírálás határideje: 

2020. október 16.

Az állás betöltésének kezdete:

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt nyújt:

Lendvai László, a Közlekedési Osztály vezetője a 70/935-4132-as telefonszámon.
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