PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH)
a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Kereskedelmi Hatóság
Idegenforgalmi Osztály
idegenforgalmi referens
munkakör betöltésére.
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
Határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, XII. Németvölgyi út 37-39.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
 Az Idegenforgalmi Osztályhoz érkező kérelmek, bejelentések kezelése, kapcsolódó







közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása, különösen az idegenvezetői és lovas
szolgáltató tevékenység vonatkozásában.
Közreműködés az Idegenforgalmi Osztály feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági
ellenőrzések lefolytatásában, különös tekintettel lovas szolgáltató vállalkozások
ellenőrzésére, valamint Széchenyi Pihenő Kártya elfogadására szerződött szolgáltatók
vizsgálatára.
Az Idegenforgalmi Osztály vezetőjének közvetlen irányítása mellett a szervezeti
egység feladatellátásával összefüggő koordinációs és adminisztratív feladatok
kezelése.
Kimutatások, jelentések, beszámolók készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 cselekvőképesség,
 büntetlen előélet,
 egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettség az alábbiak szerint: közgazdasági,
igazgatásszervező, jogász, társadalomtudományi, bölcsészettudományi szakképzettség, vagy a
turizmus szakterület alaptevékenységének fejlesztési programjai igénye szerinti egyetemi vagy
főiskolai végzettség
 „B” kategóriás jogosítvány és gépjármű vezetési gyakorlat
 angol, francia vagy német nyelvből államilag elismert nyelvvizsga
 számítógépes ismeretek (MS Office)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 közigazgatásban szerzett munkatapasztalat,
 angol felsőfokú nyelvvizsga,
 Lotus Notes szoftver és Netregister elektronikus dokumentumkezelő rendszer ismerete,
 ellenőrzési területen szerzett tapasztalat.
Elvárt képességek, készségek:
 felelősségvállalás, felelősségtudat;
 precizitás, megbízhatóság;
 kezdeményezőkészség;
 terhelhetőség, rugalmasság, tanulékonyság;
 mások megértése (empátia), tolerancia, emberismeret;
 jó koordinációs, szervező- és problémamegoldó készség;
 konfliktuskezelés;
 kommunikáció (írásbeli, szóbeli, befolyásolás);
 csapatmunka, együttműködés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz, motivációs levél, iskolai
végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata. A munkakör betöltésének feltétele a
büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 25.
Az állás betölthető: a beérkezett pályázatok elbírálását követően azonnal
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Bárdos Zsófia, a 4585-510-es
telefonszámon hétköznapokon 9-14 óra között.
A munkakörrel kapcsolatban további információt nyújt Békési Tamás, a 4585-538-as telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mkeh.gov.hu honlapon szerezhet.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton a pályázatnak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal címére történő
megküldésével (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.), vagy e-mailben az
idegenforgalmireferens@mkeh.gov.hu címre.

