FE/04/ 3240-2/2020.
A Fejér Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,
pályázatot hirdet
környezetvédelmi és természetvédelmi szakügyintéző
munkakör betöltésére.
Az kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
Határozott idejű 2023.10.18-ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.
Foglalkozás jellege:
Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:
Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi
Engedélyezési és Szakhatósági Osztály
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

és

Természetvédelmi

Főosztály,

Ellátandó feladatok:
A Főosztály hatáskörébe tartozó, környezetvédelmi és természetvédelmi engedélyezési és
szakhatósági eljárásokkal, valamint szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos jogi ügyintézés.
Az anyagi és eljárásjogi normák osztályon belüli egységes értelmezésének, érvényesítésének
koordinálása. Döntéstervezetek, iratok jogszerűségi szempontból történő vizsgálata.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, jogszabálytervezetek véleményezése,
közigazgatás korszerűsítéséből fakadó feladatok ellátásában való közreműködés. Közigazgatási
perekben való részvétel.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló
2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, illetve a Fejér Megyei Kormányhivatal Közszolgálati
Szabályzata az irányadók.
Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság,
 cselekvőképesség,
 büntetlen előélet,
 egyetem/főiskola; jogász vagy igazgatásszervező szakképesítés
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

FE/04/ 3240-2/2020.
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerinti, fényképpel ellátott részletes
szakmai önéletrajz,
 végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (speciális KIT 2019. alap
megjelöléssel)
A munkakör betölthetőségének időpontja:
Elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. november 20.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Rákóczi Mária osztályvezető nyújt a
(22) 514-300/337 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 elektronikus úton Sárközyné dr. Szabó
szervezes@fejer.gov.hu e-mail címen keresztül.

Piroska

főosztályvezető

részére

a

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az előszűrés az önéletrajz alapján történik. A személyes meghallgatásra behívottak tekintetében a
munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről. A kinevezésre 6 hónap próbaidő
kikötésével kerül sor. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné
nyilvánításának jogát.
Elbírálás határideje:
2020. november 27.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormányhivatal.hu/hu/fejer honlapon
szerezhet.

