ÁLLÁSHIRDETÉS
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH)
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztályán
vezető-hivatalitanácsos besorolási fokozattal nemesfém ellenőrzési és hatósági
feladatok ellátására
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű (próbaidő időtartama 6 hónap).
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős foglalkoztatás.
A munkavégzés helye:
1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5.
Ellátandó feladatok:
A nemesfém tárgyak készítésével, javításával, kereskedelmével, valamint árverésével foglalkozó
vállalkozások ellenőrzésének előkészítése és ellenőrzése a vonatkozó jogszabályok rendelkezései
szerint az ország egész területén; kapcsolódó iratok (jegyzőkönyv, végzés, határozat, tájékoztatás,
stb.) elkészítése; a nemesfém ellenőrzési feladatok adminisztratív teendőinek ellátása; az osztály
tevékenységével kapcsolatosan tervek, adatszolgáltatások, beszámolók készítése.
A feladatellátás 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 11. §-a értelmében országos illetékességgel a nemesfém
tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém
tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján
történik.
A
feladattal
kapcsolatos
ellenőrzési
tevékenységről
további
információk
a
https://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/nemesfem-nyilvantartasi-ellenorzesi-es-vizsgalati-osztaly
elérhetőségen találhatók.
A feladat ellátásának feltételei:
 Magyar állampolgárság;
 Cselekvőképesség;
 Büntetlen előélet;
 Nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi);
 B kategóriás járművezetői engedély és járművezetési gyakorlat;
 Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.
Az álláshely betöltéséhez szükséges képzettség:
 Felsőfokú végzettség:
Felsőoktatásban jogi vagy közigazgatási képzési területen szerzett szakképzettség.
Elvárt kompetenciák:
 Önálló döntéshozatali képesség és munkavégzés;
 Jó problémamegoldó képesség;
 Együttműködési és konfliktuskezelési képesség;







Megbízhatóság, felelősségtudat;
Ügyfélközpontúság;
Terhelhetőség;
Proaktív személyiség;
Határidők betartása.

Az elbírálásnál előnyt jelent:
 Közigazgatásban szerzett gyakorlat;
 Közigazgatási szakvizsga megléte;
 Ékszerbecsüs szakképesítés;
 Angol nyelv legalább középszintű 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;
 iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolata;
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány – a jelentkezésnek nem, csak az álláshely
betöltésének feltétele;
 nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a benyújtott pályázati
anyagot megismerhetik.
Az álláshely betölthetőségének időpontja:
Elbírálást követően azonnal.
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2020. február 23.
A jelentkezés benyújtásának módja:
Elektronikus
úton
dr.
Pléli-Mosolygó
Tünde
osztályvezető
mosolygo.tunde@bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni,
„Álláshirdetés” feltüntetésével.

részére
az e-mail

a
plelitárgyaként

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és
Nemesfémhitelesítési Főosztály javaslata megtételét követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a
felvételről.
Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további tájékoztatás dr. Pléli-Mosolygó Tünde osztályvezetőtől
kérhető a +36 (1) 4585-698 telefonszámon.

