
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 szakügyintéz ő

munkakör betöltésére.

A rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony id őtartama:

határozatlan idejű rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

A közszolgálati  tisztvisel ők képesítési  el őírásairól  szóló  29/2012.  (III.  7.)  Korm.
rendelet alapján a munkakör betölt ője által ellátandó feladatkörök:

vízügyi-vízvédelmi  tevékenység  körében  a  vízjogi  engedélyezéssel  kapcsolatos
hatósági feladatok, kiemelten a víziközművekkel kapcsolatos ügyekben

A munkakörhöz tartozó f őbb tevékenységi körök:

vízügyi-vízvédelmi szakhatósági 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)  a  rendvédelmi  feladatokat  ellátó  szervek  hivatásos
állományának jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény az irányadók.

Pályázati feltételek:
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• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, vízépítő vagy környezetmérnök,
• Víziközművekkel, vízvédelem területén ismeretekkel rendelkező - 1 év alatti

szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
• C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál el őnyt jelent:
• Egyetem, Vízügyi, környezetvédelmi szakterület,

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű precizitás, jogszabálykövetés, terhelhetőség, önállóság,

Előnyt jelent ő kompetenciák:

• Kiváló szintű szakmai precizitás, jogszabályismeret,stressztűrő képesség,
rugalmasság, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata,
motivációs levél

A munkakör betölthet őségének id őpontja:

A munkakör legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2021. május 20.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

címére történő megküldésével (8050 Székesfehérvár, Pf. 947. . ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
Vízügy/1/2021. , valamint a munkakör megnevezését: Vízügyi szakügyintéző.

vagy
• Elektronikus úton Maincz Tamás részére a tamas.maincz@katved.gov.hu

E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:  2021. május 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ide je:

• fejer.katasztrofavedelem.hu - 2021. május 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a fejer.katasztrofavedelem.hu
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honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id őpontja:

A  pályázati  kiírás  közzétevője  a  Belügyminisztérium  (BM).  A  pályázati  kiírás  a
közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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