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Veszprém Megyei Kormányhivatal 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése
alapján 

pályázatot hirdet

a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztályán

gépjármű üzemeltetési munkatárs feladatkörre

A munkaviszony időtartama:

Határozott idejű szerződés

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Ellátandó feladatok: 

 
A napi operatív gépjármű üzemeltetési, szervizelési feladatok megszervezése, 
irányítása, ellenőrzése. Káresemények, javítások teljes körű ügyintézése, folyamatos
kapcsolattartás a használókkal, szerződött partnerekkel. A gépjárműállománnyal 
kapcsolatos nyilvántartások naprakész vezetése, jelentések és statisztikák készítése,
valamint a gépjárműállományhoz kapcsolódó beszerzések előkészítése és 
lebonyolítása; cserék és gépjármű eladások döntés- előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A  jogállásra,  az  illetmény  megállapítására  és  a  juttatásokra  a  munka

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kormányzati igazgatásról szóló 2018.

évi  CXXV.  törvény,  valamint  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Közszolgálati

Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 Magyar állampolgárság,

 Cselekvőképesség,

 Büntetlen előélet,

 Középfokú végzettség: érettségi végzettség
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 „B” kategóriás jogosítvány és vezetési tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 Rendszerüzemeltetésben szerzett szakmai tapasztalat, 

 Minimum 3 éves, hasonló munkakörben szerzett flottakezelési tapasztalat,
 A feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai

önéletrajz,

 Motivációs levél,

 Iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló

dokumentumok másolata,

 Három hónapnál nem régebbi speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely
igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint nem áll a kormányzati igazgatásról
szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. §. (2) bekezdésében meghatározott bünte-
tőeljárás hatálya alatt, és vele szemben a (4) bekezdésben meghatározott ki-
záró okok nem állnak fenn,

 Nyilatkozat  arról,  hogy  a  pályázati  anyagot  az  elbírálásban  résztvevők

megismerhetik.

A feladatkör betölthetőségének időpontja:

A feladatkör legkorábban 2021. május 1. napján betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  Baksa Marianna nyújt a 06-

88/620-094-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 Elektronikus úton: Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és

Koordinációs  Főosztály vemkh.jog.human.koordinacio@veszprem.gov.hu e-

mail  címére  a  pályázati  adatbázisban  szereplő  azonosító  szám

feltüntetésével: VE/71/01677-1/2021., valamint a feladatkör megnevezésével:

gépjármű üzemeltetési munkatárs.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
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A beküldött  pályázatok  alapján  kiválasztásra  kerülnek  azok  a  személyek,  akik  a

hivatali  vezetőkkel  személyes  konzultáción  vesznek  részt.  A  kinevezési  jogkör

gyakorlója a pályázatok benyújtásának határidejét  követő 10 napon belül  dönt.  A

pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázók írásbeli

értesítést kapnak. A jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A  munkáltatóval  kapcsolatos  egyéb  lényeges  információ:  A  foglalkoztatás

munkajogviszony keretei között történik a kormányzati igazgatásról szóló  2018. évi

CXXV. törvény 278. §-a és 279. §-a figyelembe vételével.  Amennyiben a pályázati

felhívás szövegében eltérés található, a  kormányhivatal  honlapján közzétett  kiírás

szövegét kell irányadónak tekinteni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 17.

 


