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
Informatikai Főosztály

Informatikai referens
munkakör betöltésére.
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, XII. Németvölgyi út 37-39.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
 Az informatikai szabályozások, főigazgatói utasítások előkészítésében való részvétel,
javaslattétel;
 az informatikai vezető által megfogalmazott, az informatikai rendszerek és
infokommunikációs eszközök működtetésével, fejlesztésével, nyilvántartásával összefüggő
feladatok végrehajtása;
 felhasználói menedzselő rendszer működtetésében való részvétel;
 a felhasználók munkaállomásainak hálózatba kapcsolása, szoftverrel való ellátása;
 üzemeltetési, mentési feladatok ellátása;
 szerverszoba felügyelete, üzemeltetése;
 Active Directory rendszer felügyelete;
 Windows szerverek felügyelete, üzemeltetése.
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,
 felsőfokú informatikai végzettség,
 angol nyelv minimum alapfokú ismerete államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal,
 Windows 2008 és 2012 szerver konfigurálásának ismerete,
 Windows 8 csoportházirendek ismerete,
Elvárt képességek, készségek:
 Megbízhatóság,
 intelligencia,
 döntésképesség,
 határozottság,







jó kommunikációs- és kapcsolatteremtő készség,
magas stressz küszöb,
önálló, felelősségteljes munkavégzés, precizitás,
csapatmunkára való készség,
gyorsaság, rugalmasság, dinamizmus.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- közigazgatási gyakorlat, közigazgatási alap- és szakvizsga,
- közbeszerzési ügyintézésben szerzet gyakorlat
- általános Linux ismeretek, jártasság Linux kliens, szerver üzemeltetésben,
- jártasság hálózati eszközök (switchek, routerek) üzemeltetésében, konfigurálásában,
- programozás Java nyelven.
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. augusztus 5.
Az állás betölthető: a beérkezett pályázatok elbírálását követően azonnal
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 19.
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, a 4585-802-es telefonszámon Kasoly József.

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
palyazat@mkeh.gov.hu címre. A tárgyban kérjük feltüntetni, hogy informatikai referens
munkakör.

