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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
családvédelmi védőnői, közegészségügyi és járványügyi szakügyintézői,
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:
A Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály feladat- és határkörébe
tartozó családvédelmi védőnői feladatok teljeskörű ellátása. Jogszabályban meghatározott hatósági,
szakhatósági feladatok elvégzése. Nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások elkészítése,
ellenőrzések végzése közegészségügyi és járványügyi szakterületen belül.
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,
 Főiskola, Felsőoktatásban szerzett védőnői szakképzettség és az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat által szervezett képzés keretében megszerzett, a családvédelmi szolgálat
feladataira felkészítő szakirányú végzettség; közegészségügyi-járványügyi felügyelő, vagy
népegészségügyi ellenőr végzettség, vagy felsőoktatásban orvos- és egészségtudományi képzési
területen szerzett szakképzettség,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Népegészségügyi, közegészségügyi területen szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 Közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
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"B" kategóriás jogosítvány
Ügyfélorientáltság
Kiváló szintű kommunikációs készség
Jó szintű problémamegoldó készség
Terhelhetőség, stressz tűrő készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a
szakmai életutat részletesen bemutató fényképes önéletrajz;
 motivációs levél;
 iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
 erkölcsi bizonyítvány: 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 lefolyását;
 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 és harminc napon belül új pályázatot írjon ki.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör az elbírálás után, a kormányzati szolgálati jogviszony létrehozásához szükséges
dokumentumok benyújtását követően 2020.december 8. napjától betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Kormányhivatal 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
címére történő megküldésével,
vagy
elektronikus úton a szervezes@fejer.gov.hu e-mail címre történő megküldésével.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dózsáné Dr. Sasvári Ildikó osztályvezető
nyújt, a 06-25-544-316 -os telefonszámon.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
• a pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
 www.kozigallas.gov.hu

