ÁLLÁSHIRDETÉS
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH)
Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály
Piacfelügyeleti Osztályra
piacfelügyeleti feladatok ellátására munkatársat keres
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
Határozott idejű (próbaidő időtartama 6 hónap).
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős foglalkoztatás.
A munkavégzés helye:
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Ellátandó feladatok:
Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Piacfelügyeleti
Osztályán ügyintézői feladatok ellátása alábbiak vonatkozásában:
 Uniós tagállami kötelezettségből eredő hatósági feladatok ellátása országos illetékességgel
(15 irányelv, újabban rendelet hatálya alá tartozóan) az egyes gazdasági célfelhasználásra
szánt termékek körében; a forgalomba hozatali követelmények vizsgálata gyártóknál,
importőröknél, forgalmazóknál, esetenként üzemeltetőknél.
 Részvétel a terv szerinti, EU-tagállamok piacfelügyeleti hatóságai által tett bejelentések, hazai
társhatóságok (pl. vámhatóságok) vagy mások értesítése (pl. közérdekű bejelentés) alapján
végzett ellenőrzésekben, beleértve az ellenőrzésekre való felkészülést, a helyszíni
ellenőrzések lefolytatását, a döntés előkészítést.
 Részvétel a szakterületet érintő jogszabályok véleményezésében valamint az európai uniós
piacfelügyeleti munkacsoportok munkájában.
 A feladatellátás a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi
ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki
biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 4. §-ában szereplő, egyes
gazdasági célfelhasználásra szánt termékek körében országos illetékességgel a termékek
piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény alapján történik.
Feladat ellátásának feltételei:
 magyar állampolgárság;
 cselekvőképesség;
 büntetlen előélet.
A hatósági feladatkör betöltéséhez szükséges képzettség:
Felsőfokú végzettség:
Felsőoktatásban műszaki, természettudományi vagy jogi képzési területen szerzett szakképzettség.
Angol nyelvből középfokú C típusú (B2) általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás.
Elvárt kompetenciák:
 Kiváló szintű intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség;
 Felelősségtudat, megbízhatóság;
 Jó problémamegoldó képesség;
 Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, pontosság;
 Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.
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A jelentkező elbírálásánál előnyt jelent:
 hatósági, különösen műszaki-biztonsági, piacfelügyeleti feladatok ellátásában szerzett
gyakorlat;
 közigazgatási munkatapasztalat;
 műszaki termékek tervezésében, gyártásában vagy vizsgálatában szerzett gyakorlat;
 B kategóriás vezetői engedély;
 további élő idegen nyelv ismerete.
Illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi
CXXV. törvény rendelkezései, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala Közszolgálati Szabályzata
az irányadók.
A jelentkezéshez csatolandó iratok:
 részletes, fényképes szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV 23.) Korm. rendelet 1. számú
melléklete alapján, letölthető:
https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx);
 motivációs levél;
 iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást, (és amennyiben releváns) a
szakmai tapasztalatot igazoló okiratok másolatát; erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem
régebbi) – a pályázat benyújtásának nem, csak a munkakör betöltésének feltétele.
Az álláshely betölthetőségének időpontja:
Elbírálást követően azonnal.
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2019. október 15.
A jelentkezés benyújtásának módja: Elektronikus úton a kapitany.maria@bfkh.gov.hu e-mail címre
szíveskedjen eljuttatni. Az e-mail tárgyaként „Álláshirdetés” szíveskedjen feltüntetni.
Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további tájékoztatást Kapitány Mária osztályvezető nyújt a +36 1
4585 596-os telefonszámon, valamint a kapitany.maria@bfkh.gov.hu e-mail címen.
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