PALY AZATr FELuivAs
Orsz6ggytil6si Ors6g pa rancsnoka nrih,izatot hirdet az Orszttggytldsi Orseg
1055 Bp. Balassi Brilint u. 5.) Igazgat6si 6s Koordin:ici6s lgazgat6srig, Taktikai T6mogat6
Foosztdly, Hirad(r es Biztons6gtechnikai Osztily. Hiradilstechnikai Csoport 6llomdny6ba,
kiemelt ftireferens (tiszti besorolSsi oszl6ly D besorol{si kategriria) beoszt{s bettilt6s6re.

Az
(

Foglalkoztatis jellege: hat6rozatlan idejii, teljes munkaidoben foglalkoztatott.
Munkav6gz6s helye: Orszdggyiilesi 6rseg ( 1055 Bp., Balassi BAlint u. 5.)

A bettiltend6 munkaktir c6lja:
Az Orszdggyiil6si Orseg alaptevdkenys6genek tdmogatilsa.
biztonsrigtechnikar feladataiban val6 r6szvdtel.

az inlonnatikai.

hiradti-cs

Feladata kiterjed: Az Orszriggytl6sr Ors6g irrinyit6s6t. szolg6lati feladatait timogat6. t6bb
objektumra kiterjedo infokommunik6ci6s-, hirad6- 6s brztonsdgtechnikai rendszereinek
iizerneltet6s6ben, fejleszt6sdben 6s karbantartdsiiban val6 kijzrernriktid6s.
Munkarend: hivatali
Ruhanorma: polgriri

Jogdllds, illetm6ny, juttatdsok:
A rendv6delmi feladatokat ell6t6 szervek hivatiisos 6llomrinyrinak szolg|lati jogviszony6r6l
sz6l6 2015. 6vi XLll. t<irv6ny, az Orszbggyiillsi 6rs6g hivat6sos dllomany6t 6rinto
humdnigazgat6si targyu szabrilyokr6l 56/2012. (Xl. 22.) BM rendelet, es az Orsziiggyiil6si
Ors69 hivatiisos rillomr1ny6t 6rint6 gazdasrigi trirgyf szabdlyokr6l sz6l6 8512012. (XII. 28.) BM
rendelet szerint.

A beosztis betiilt6s6hez sziiks6ges kiivetelm6nyek:
- fels<ifokt v6gzetts6g: egyetemi vagy foiskolai villamosm6rndk, biztons6glechnikai
mdm6k, mern<ik-informatikus
- felscifokrirend6szeti szakk6pzettsdg

-

rend6szetiszakvizsga
eg6szs6giigyi, pszichikai, fizikai alkalmass6g,
nemzetbiztons6gi ellenorz6senval6megfeleles,
rendvedelmi, vagy mis feglveres szervnel legalibb 5 6v hivat6sos jogviszonyban
eltdltdtt id6,
6rvdnyes,,B" kateg6ri6s g6pjrirmii vezetoi enged6ly

E,lbir:ilisnil eliinyt jelent

-

lnformatikai infiastruktrira tervezesi, tizerneltet6si tapasztalat megl6te,
nyilt 6s min6sitett iratkezel6 rendszerek (Robotzsaru) iizemeltet6si tapasztalata,
elektronikus rendszerbiztons6gi leladatokban meglev6 jrirtassrig,
Microsoft es Linux alapu szerverek iizemeltet6si 6s karbantartrisi ismerete,
informatikai alkalmazrisi rendszerek felhaszn6l6inak tirnogatdsSban megl6vo
gyakorlat,
Liferay CMS rendszer adminisztrritori lapaszlalat1.

Elv:irt kompetenci{k:

-

csapatj6t6kos,

monot6ni6t trir6, nyugodt, higgadt szernelyis6g,
magabiztos, hataromtt, udvarias fellepes,
nyitott lij ismeretek befogad6sir4
megbizhat6, k6riiltekint<!, 6nall6 felel<issegeljes munkavegzesre alkalmas.

A p{lyrlzatnak trrtalmeznir kell:
- szernelyes adatokat (n6v, sziiletesi adatok,
(lakcim/levelezbsi cim, telefonszrirn, e-mail),

-

anyja neve),

elerhetosegeka

a piiyiuoll beosa6s megnevez6set,
motivaci6s levelet,
6llami, rendvedelmi iskolai v6gzetts6geit, szakkdpzetts6geit, nyelvismeret6! valamint
azok megszerzdsenek id6pontjiit,

- jelenlegi

munkahely6t

6s beosztiislt, kolibbi

munkahelyeit

es

beosztrisait

(munkaktireit), illetve, hogy az adott beosztrist (munkak6rt) men<il meddig t6ltotte be.
P 6ly 6zat

benyrijtdsinek hatirideje:

2020. miircius 20.

A pilyAzat benyrijt6s6nak

mr6dja:

A pllyazatokat elektronikus riton az alibbi e-mail cimre k6rjiik elkiildeni (az e-mail targy6ban
k6rjiik, hivatkozzon a piiyilzoll beosztasra): human@orszaggyulesiorseg.hu

A pilyAzat elbirdlSsrlnak m6dja:
T6bbl6pcsos kivrilasztilsi eljdrris

A prilydzatr6l tovribbi trij6kozt atisert az Orszrlggy,rilesi 6rs6g Humringazdrilkodrlsi F6osztrity
Humri,nigazgatrisi Osarilyrinak munkat:irsaihoz fordulhat (Pais D6ra 06ll144l-4184, Czibete
Gyrirgyi 06 l'l I 441 -47 88, Szeker Bernadett 06 I I / 441 - 47 22).

A p6ly6zatok elbirdlis{nak v{rhat6 id6pontje: 2020. 6prilis 30.
eredm6nyer<il az Orsz ggyul,bsi Orseg Humringazd6lkodisi F<ioszuiLly
Hum6nigazgatiisi Osztrilya elektronikus riton trij6koztatja a p|lyitzr;,kal.

A pitlyiual elbirrilasrinak

Budapest, 2020. februdr
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