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Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
a rendvédelmi feladatok ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 133. §, illetve a 287/R. § alapján
pályázatot hirdet
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hatósági Osztály

vízügyi szakügyintéző
munkakör betöltésére.
A rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
vízügyi-vízvédelmi tevékenység körében a vízjogi engedélyezéssel kapcsolatos
feladatok, vízügyi-vízvédelmi hatósági ellenőrzések lefolytatása
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
vízügyi, vízvédelmi hatósági feladatok
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a rendvédelmi feladatok
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII.
törvény rendelkezései , a(z) XXVIII/A fejezete, valamit a tv. 12. sz. melléklete az
irányadók.
Pályázati feltételek:
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Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, vízépítő vagy környezetmérnök,
vízügyi, vízvédelmi területen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány,
egészségügyi alkalmasság, kifogástalan életvitel ellenőrzéshez való
hozzájárulás, nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása, vagyonnyilatkozat
tételi eljárás lefolytatása, rendészeti alapvizsga megszerzésének vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Egyetem, vízépítő vagy környezetmérnök,
• vízügyi, hatósági területen szerzett tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
•

Kiváló szintű önállóság, jogszabálykövetés, terhelhetőség, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

részletes szakmai önéletrajz (előző munkaviszonyok pontos időtartama,
jogviszony,
munkahely
megnevezése
szükséges),motivációs
levél,
végzettséget igazoló okmányok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Maincz Tamás nyújt, a +36
70/443-9345 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Perger Ágnes Anna részére a fejer.human@katved.gov.hu
E-mail címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A személyes interjúkat követően a pályázat nyertesével felvételi eljárás kerül
lebonyolításra, mely átfogó foglalkoztatás egészségügyi vizsgálatot és kifogástalan
életvitel vizsgálatot foglal magában.Ennek időtartama min. 30 nap. A felvételi eljárásról
bővebb felvilágosítást ad: Perger Ágnes Anna :+36 20/326-4689 telefonszámon vagy
Bagoly Beáta +36 30/119-0153 telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

2021.11.12. 10:56

Megtekintés

3/3

http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=578286

•

www.fejer.katasztrofavedelem.hu - 2021. november 15.
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