P Á L Y Á Z A T I FELHÍVÁS

Az Országgyűlési Őrség parancsnoka pályázatot hirdet az Országgyűlési Őrség (1055 Bp.
Balassi Bálint u. 5.) Parancsnoki Titkárság köztisztviselői állományába, iratkezelési felelős
munkakör betöltésére.
Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, teljes munkaidőben foglalkoztatott.
Munkavégzés helye: Országgyűlési Őrség (1055 Bp., Balassi Bálint u. 5.)
A betöltendő munkakör célja:
Az Országgyűlési Őrség, Parancsnoki Titkárság feladatkörébe tartozó iratkezelési és titkársági
adminisztrációs feladatok ellátása.
Munkarend: hivatali
Jogállás, illetmény, juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint.
A beosztás betöltéséhez szükséges követelmények:
- legalább középfokú állami iskolai végzettség,
- egészségügyi alkalmasság,
- nemzetbiztonsági ellenőrzésen való megfelelés.
Elbírálásnál előnyt jelent:
- rendvédelmi szervnél iratkezelési és e-ügyintézési szakterületen szerzett szakmai
tapasztalat,
- közigazgatásban szerzett tapasztalat,
- közigazgatási alap- és szakvizsga,
- ECDL vizsga,
- ROBOTZSARU Neo rendszerszintű ismerete,
- államilag elismert nyelvvizsga,
- az elmúlt évre vonatkozó kiváló minősítés.
Elvárt kompetenciák:
- magabiztos, határozott, udvarias fellépés,
- megbízhatóság,
- körültekintő, felelősségteljes munkavégzés.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
- személyes adatokat (név, születési adatok, anyja neve), elérhetőségeket
(lakcím/levelezési cím, telefonszám, e-mail),
- a pályázott beosztás megnevezését,
- motivációs levelet,
- állami iskolai végzettségeit, szakképzettségeit, nyelvismeretét, valamint azok
megszerzésének időpontját,
- jelenlegi munkahelyét és munkakörét, korábbi munkahelyeit és munkaköreit, továbbá
azt, hogy az adott munkakört mettől meddig töltötte be.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör betöltésére előreláthatólag 2019. június 1-jén kerülhet sor, az alkalmassági
vizsgálatok és a nemzetbiztonsági ellenőrzés lezárulását követően.
Pályázat benyújtásának határideje:
2019. március 08.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat elektronikus úton az alábbi e-mail címre kérjük elküldeni (az e-mail tárgyában
kérjük hivatkozzon a pályázott beosztásra): human@orszaggyulesiorseg.hu
A pályázat elbírálásának módja:
- előszűrés: annak vizsgálata, hogy a pályázatok a pályázati kiírásban foglalt
feltételeknek megfelelnek-e,
- a pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezők személyes meghallgatása,
- az egészségügyi alkalmasság vizsgálata,
- nemzetbiztonsági ellenőrzés.
A pályázatokat az Országgyűlési Őrség Parancsnoka által kijelölt bírálóbizottság bírálja el.
A pályázatok elbírálását követően a bírálóbizottság vezetője minden pályázót írásban értesít
pályázatának értékeléséről, sikertelen pályázat esetén annak egyidejű visszaküldésével.
A pályázatról további tájékoztatásért az Országgyűlési Őrség Parancsnoki Titkársághoz
fordulhat (dr. Muharos Gábor ogy. alezredes, tel: 06-1-441-4733).
A pályázatok elbírálásának várható időpontja:
2019. március 29.
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parancsnok

