Vas Megyei Kormányhivatal
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet
Vas Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztálya

hulladékgazdálkodási szakügyintéző
munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.
Ellátandó feladatok:
Hulladékgazdálkodási hatósági feladatok
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben és annak végrehajtására kiadott jogszabályokban
foglaltak szerinti hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátása: Hulladékgazdálkodási
létesítmények és tevékenységek engedélyezési eljárásának lefolytatása; hulladékgazdálkodási
engedély-köteles létesítmények és tevékenységek helyszíni hatósági ellenőrzése, felügyelete;
hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatások szakmai ellenőrzése, feldolgozása, nyilvántartások
vezetése; az elhagyott hulladékok felszámolásának hatósági koordinálása; közérdekű bejelentések,
panaszok kivizsgálása; kötelező és bírság határozatok szakmai előkészítése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi
CXXV. törvény rendelkezései, a Vas Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései
az irányadóak.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•

Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, szakirányú felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
B kategóriás vezetői engedély és gépjárművezetési gyakorlat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
•

Szakmai tapasztalat és gyakorlati idő az ellátandó területen,
Közigazgatási gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•
•
•
•
•

Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1.
melléklete szerint,
Motivációs levél,
Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata,
30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igényléséről szóló igazolás),
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bencsics Attila főosztályvezető nyújt, a 94/506702 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•

•

•

Postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (9700
Szombathely, Berzsenyi D tér 1.). Kérjük a borítékon feltűntetni: „Pályázat hulladékgazdálkodási szakügyintéző”.
Személyesen, Vas Megyei Kormányhivatal Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály
Humánpolitikai Osztály, Guttmann Tibor osztályvezetőnek (9700 Szombathely, Berzsenyi D tér
1.).
A fenti módozatok mellett a pályázatot elektronikus úton is kérjük továbbítani, a Vas Megyei
Kormányhivatal Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály részére a
guttmann.tibor@vas.gov.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.
A pályázati felhívás közzétételre kerül a közszféra állásportálján is a www.kozigallas.hu oldalon.
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a kormányhivatal honlapján közzétett
pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

