
Álláshirdetés 
LABORATÓRIUMI VIZSGÁLÓ MÉRNÖK FELADATKÖR 

betöltésére

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

A munkavégzés helye:
Baranya Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
Laboratóriumi Osztály
7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.
 
Ellátandó feladatok:

A  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  és  igazgatási  feladatokat  ellátó
szervek  kijelöléséről  szóló  71/2015.  (III.  30.)  Korm.  rendeletben foglaltak  alapján
népegészségügyi-laboratóriumi levegőtisztaság-védelmi feladatok ellátása:

A Környezetvédelmi Mérőközpont vizsgálati területén Levegőtisztaság-védelmi Csoport
feladatainak ellátása (emissziós és immissziós mérési feladatok végzése). Megszervezi és
elvégzi a légszennyező pontforrások légszennyező-anyag kibocsátás (emisszió) mérését.
Az  immissziós  mérőbusz  műszereivel  méri  a  környezeti  levegőben  előforduló
szennyezőanyag  koncentrációját.  Elvégzi  az  ülepedő  por  mintavevő  edények
kihelyezését, Mérőközpontba való ki- és beszállítását, valamint a minták feldolgozását.
Napi  munkakapcsolat  a  Környezetvédelmi  Mérőközpont  minőségirányítási
megbízottjával. Kapcsolatot tart a mérőeszközök szakszervizeivel, előkészíti, szervezi az
esetleges  javíttatásokat,  karbantartásokat.  Kezdeményezi  a  mérőeszközök  időszakos
hitelesíttetését,  kalibráltatását,  valamint  a  laboratóriumok  közötti  összehasonlító
méréseken való részvételt.
Elkészíti  a  Környezetvédelmi  Mérőközpont  minőségirányítási  dokumentációjában
leírtak  szerint  a  Levegőtisztaság-védelmi  Csoport  levegőminőség  vizsgálataihoz
kapcsolódó  vizsgálati  jegyzőkönyveket. Mérőközpont  minőségirányítási  rendszerének
megfelelően  elvégzi  a  tevékenységek  dokumentálását,  és  a  vizsgálati  eredmények
feltöltését a központi adatbázisokba.
A szakirodalmat, vizsgálati szabványok változását nyomon követi és a változásokat jelzi
a minőségirányítási megbízott felé.



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 (pl.: tériszony mentesség),
 felsőoktatásban természettudományi területen szerzett szakképzettség,
 büntetlen előélet,
 a  jelentkező  nem  állhat  a  Kit.  82.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott

bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
 emissziós, immissziós levegőtisztaság-védelmi mérésekben szerzett gyakorlat
 Msc. végzettség
 környezetvédelmi laboratóriumi gyakorlat 
 analitikai területen lévő jártasság
 angol szakmai nyelvismeret (minimum B2)
 minőségirányítási szakképzettség és gyakorlat

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.

mailto:pecs.epites@baranya.gov.hu


A benyújtás határideje: 2021. január 15.
Az elbírálás határideje: 2021. január 29.
Az állás betöltésének kezdete: 2021. február 1.

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt nyújt:
Lókiné Nagy Enikő Éva a Laboratóriumi Osztály vezetője 2021.  január 4-15.  között  a
lokine.eniko@baranya.gov.hu e-mail címen, vagy a +36 30/530-7291 telefonszámon.

mailto:lokine.eniko@baranya.gov.hu

