Álláshirdetés
Budapest Főváros Kormányhivatala
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály

idegenforgalmi referens
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
 Lovas szolgáltató tevékenység folytatásával összefüggő kérelmek, bejelentések kezelése, a
vonatkozó eljárás lefolytatása.
 Lovas szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozók helyszíni ellenőrzése.
 Szükség esetén egyéb kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységekkel
(idegenvezetés, utazásszervezői és –közvetítői tevékenység, tartós szálláshasználati
szolgáltatási tevékenység) kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátása.
 Beszámolók, jelentések, kimutatások készítése.
 Ellenőrzésekhez kapcsolódó egyéb közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról
szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény
rendelkezései, továbbá Budapest Budapest Főváros Kormányhivatala Közszolgálati Szabályzata az
irányadó.
A munkakör betöltésének feltételei:
 magyar állampolgárság;
 cselekvőképesség;
 büntetlen előélet;
 főiskolai vagy egyetemi szakképzettség,
 gyakorlati szintű MS Office (irodai alkalmazások)
Az elbírálásnál előnyt jelent:
 Főiskolai igazgatásszervezői szakképzettség,
 lovaglással, állattartással kapcsolatos tapasztalat
 egyéb ellenőrzési területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 turisztikai területen szerzett gyakorlat vagy végzettség - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 "B" kategóriás jogosítvány, gépjármű vezetési tapasztalat,

A munkakör ellátásához szükséges feltételek, személyes tulajdonságok, kompetenciák:
 Jó szintű Aktivitás, reagálás;
 Jó szintű Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása,
 Jó szintű felelősségvállalás, felelősségtudat,
 Jó szintű Határidők betartása,
 Jó szintű Önállóság,
 Jó szintű Szabálytudat és fegyelmezettség.
A jelentkezéshez csatolandó iratok:
 motivációs levél
 a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti fényképes, részletes szakmai
önéletrajz;
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő adatokat az eljárásban részt vevők
megismerhetik;
 Nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a
pályázó bemutatja;
 iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
Munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2018. május 11.
A jelentkezés benyújtásának módja:
Elektronikus úton Békési Tamás osztályvezető részére a idegenforgalmi@bfkh.gov.hu e-mail címen
keresztül. Az e-mail tárgyaként kérjük feltüntetni: „Pályázat idegenforgalmi referens munkakörre”.
A jelentkezések elbírálásának határideje: 2018. május 29.
Az álláshirdetés további közzétételének helye, ideje:
 BFKH honlap - 2018. április 23.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatokat Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és
Nemesfémhitelesítási Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztályának vezetője
bírálja el, várhatóan a benyújtási határidőt követő 15 napon belül. A kiválasztott jelentkezők személyes
interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségük kerül vizsgálat alá. A pályázat
kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő
kikötésére kerül sor.

