
Borsod-Abaúj Zemplén 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

Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
hatósági osztály

  
szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Ellátandó feladatok:

Jogszabályban meghatározott ügyekben elsőfokú vízügyi, vízvédelmi hatóság és
szakhatóság tagjaként jár el. Lefolytatja a hatósági, szakhatósági eljárásokat,
kiadmányozásra előkészíti a hatósági döntéseket. Ellenőrzi a kiadott határozatokban
foglaltak teljesítését. Ellátja a vízügyi és vízvédelmi nyilvántartási feladatokat,
nyilvántartást vezet a kiadott hatósági engedélyekről.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

hatósági

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 az irányadók.
                       



Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,

 •         Büntetlen előélet,
 •         Főiskola, Környezetmérnök, Bányamérnök, Építőmérnök, Vízépítő mérnök,

Mélyépítőmérnök, Hidrogeológus ,
•         Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
•         A típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         B kategóriás vezetői engedély
•         hatósági szakterületen szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű kommunikáció, precizitás, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         - Szakmai önéletrajz - Iskolai-szakmai végzettséget igazoló dokumentumok
másolata - Nyilatkozat a büntetlen előéletről - Nyilatkozat arról, hogy a pályázó
hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Skarupa Ferenc nyújt, a
+3646502969 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság címére történő megküldésével (3525 Miskolc,
Dózsa György út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 35500-1/108/2022.sze , valamint a munkakör
megnevezését: szakügyintéző.

vagy
•         Elektronikus úton Skarupa Ferenc részére a borsod.human@katved.gov.hu E-

mail címen keresztül
•         Személyesen: Skarupa Ferenc, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc,

Dózsa György út 15. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:



•         Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapja -
2022. január 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
https://baz.katasztrofavedelem.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 31.

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


