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
Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság
Piacfelügyeleti Osztály
piacfelügyeleti referens
munkakör betöltésére.
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
 A Hivatal piacfelügyeleti feladatköréből eredő faladatok ellátása, hatósági ellenőrzés
gyártóknál, forgalmazóknál, üzemeltetőknél országos illetékességgel és az ország teljes
területén, piacfelügyeleti eljárás lefolytatása, hatósági döntések előkészítése.
 Kapcsolattartás hazai és külföldi ügyfelekkel, valamint társhatóságokkal.
 Részvétel az európai uniós piacfelügyeleti munkacsoportok munkájában.
 A hatósági adatbázis kezelése.
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,
 gépészmérnök/villamosmérnök, illetve ezen szakmacsoportokhoz tartozó műszaki felsőfokú
végzettség,
 középfokú angol nyelvtudás,
 haladó számítógépes felhasználói ismeretek (elsősorban MS-Office).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 gépek, villamossági termékek vagy más műszaki termékek tervezésében, gyártásában vagy
vizsgálatában szerzett gyakorlat,
 az angol mellett egy további uniós nyelv ismerete, államilag elismert nyelvvizsga,
 „B” kategóriás jogosítvány.
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, büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 15.
Az állás betölthető: a beérkezett pályázatok elbírálását követően azonnal.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.
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, az 1/4585-535-ös telefonszámon Vasas József
osztályvezető.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton a pályázatnak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal címére történő
megküldésével (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.), valamint e-mailben a
bardoszs@mkeh.gov.hu címre.

