FELHÍVÁS
A Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján a
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Informatikai Főosztály

informatikai főosztályvezető-helyettes
munkakör betöltését hirdeti.
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:
 A Hivatal informatikai szervezetének irányítása,
 Az informatikai üzemeltetési feladatok szervezése,
 A hardver és szoftver környezet folyamatos rendelkezésre állása, a zökkenőmentes üzemvitel
biztosítása,
 A hatályos jogszabályi követelmények szerinti belső szabályozó eszközök, nyilvántartások
továbbfejlesztésével, illetve aktualizálásával kapcsolatos feladatok irányítása,
 Javaslattétel a szervezet komplex informatikai struktúrájának bővítésére, a fejlesztendő
területek és folyamatok meghatározása, részvétel a megvalósításban,
 Kapcsolattartás és együttműködés a jogszabályban meghatározott szervezetekkel, a
szakterületen közreműködő partnerekkel, a Hivatal egyéb területeivel,
 Közreműködés a szakterületi szerződések előkészítésében, az informatikai célú
közbeszerzések szakmai tevékenységében,
 Aktív együttműködés a folyamatban lévő fejlesztési projektek szervezésében és
megvalósításában.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadóak.
Feltételek:
 magyar állampolgárság,
 cselekvőképesség,
 büntetlen előélet,
 főiskolai vagy egyetemi szintű villamosmérnök, mérnökinformatikus, műszaki



menedzser vagy programozó matematikus végzettség,
informatikai projektek szervezésében, vezetésében és szervezet irányításában szerzett
minimum 3 éves gyakorlat,
angol nyelv legalább középfokú ismerete, az államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány
előny.

Elvárt képességek, készségek:
 Általános vezetői kvalitások,












Megbízhatóság,
Intelligencia,
Döntésképesség,
Határozottság,
Jó kommunikációs- és kapcsolatteremtő készség,
Magas stressz küszöb,
Felelősségteljes munkavégzés, precizitás,
Szervezési és munkatársak vezetésének képessége
Csapatmunkára való készség,
Rugalmasság, dinamizmus.

Elbírálásánál előnyt jelent:

- közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat, közigazgatási alap- és szakvizsga,
- közbeszerzési ügyintézésben szerzett gyakorlat,
- általános Linux ismeretek, jártasság kliens, szerver üzemeltetésében,
- jártasság Windows szerverek üzemeltetésében,
- jártasság hálózati eszközök (switch, router) üzemeltetésében, konfigurálásában.
A hirdetés 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 jelentkezés benyújtásának határideje: 2015. szeptember 15.
Az állás betölthető: a beérkezett pályázatok elbírálását követően azonnal
Az elbírálás határideje: 2015. szeptember 30.
A kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Bárdos Zsófia, a 4585-510-es telefonszámon,
hétköznapokon 9-14 óra között.
A munkakörrel kapcsolatban további információt nyújt Vasas József, a 4585-535-ös telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mkeh.gov.hu honlapon szerezhet.
A benyújtás módja:
Postai úton 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 vezetői munkakör.

