ÁLLÁSHIRDETÉS
a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály ügyintéző I. munkakör betöltésére

Foglalkoztatás, bérezés:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján
A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony, 6 hónap próbaidővel
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (hivatali munkarendben)
A munkavégzés helye:
9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: vízgazdálkodási, vízügyi
ágazati irányítási, igazgatási (hatósági, szakhatósági, felügyeleti) feladatkör
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
-

-

az I. fokú vízügyi hatósági, szakhatósági eljárásokban való közreműködés, különös
tekintettel a kül- és belterületi vízrendezéssel, vízgazdálkodási és vízvédelmi
létesítményekkel kapcsolatos engedélykérelmek műszaki szempontú elbírálására,
az engedélyezett vízilétesítmények, vízimunkák éves felügyeleti terv szerinti helyszíni
ellenőrzése,
a hatóság látókörébe kerülő engedély nélküli vízilétesítmények, vízimunkák helyszíni
felderítése,
a vízgazdálkodási és vízvédelmi panaszügyek, közérdekű bejelentések kivizsgálása.

A jelentkezés feltétele:
-

-

magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
a munkakör nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá tartozik
felsőfokú végzettség (egyetemi szintű földmérő és térinformatikai mérnök, geológus,
biológus, vegyész szakképzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű építőmérnök
(vízeállátási, csatornázási, vízépítő), környezetmérnök, környezetgazdálkodási
agrármérnök vagy vegyészmérnök szakképzettség, főiskolai szintű meliorációs mérnök
szakképzettség)
„B” kategóriás gépjárművezetői engedély, aktív vezetési tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
-

Jó kommunikációs- és alkalmazkodóképesség, terhelhetőség, problémamegoldásra
törekvés, felelősségtudat, pontosság
Legalább felhasználói szintű számítógépes ismeretek, a MS Office programcsomagból
legalább a Word és az Excel készségszintű használata

Az elbírálásánál előnyt jelent:
-

közigazgatási szakvizsga
korábbi ipari, tervezői munkatapasztalat
Vas és/vagy Zala megyei helyismeret
gyakorlatban használható legalább középfokú német nyelvtudás

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata
részletes (lehetőség szerint fényképes) szakmai önéletrajz és motivációs levél
nyilatkozat arról, hogy a jelentkező által benyújtott anyagban szereplő adatokat a
felvételi eljárásban részt vevők megismerhetik
nyilatkozat arról, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez a jelentkező hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. július 1-től tölthető be.
A felvétellel kapcsolatosan további információt Roboz József tűzoltó alezredes szolgálatvezető
(telefonszáma: 20/976 65 80), vagy Dr. Borbély Gábor szolgálatvezető-helyettes osztályvezető
(telefonszáma: 70/903 58 71) nyújt.
A jelentkezés benyújtásának módja:
Elektronikus úton a vas.human@katved.gov.hu e-mail címre történő megküldéssel.

