BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
ORSZÁGOS PARANCSNOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka pályázatot hirdet a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága Központi Támogató Főosztály, Műveleti Osztály műveleti
főfelügyelő beosztásainak (10 fő) betöltésére.
Pályázati feltételek:
 középiskolai végzettség (érettségi)
 a büntetés-végrehajtási szervezet aktív hivatásos állományának tagja
 fizetési fokozat szempontjából beszámított szolgálati ideje legalább 12 év, mely esetben
áthelyezés és kinevezés realizálható vagy
 fizetési fokozat szempontjából beszámított szolgálati ideje legalább 4 év, mely esetben
a beosztás betöltése kizárólag átrendelés és megbízás útján realizálható
 középfokú bv. szakirányú képzettség
 felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Word, Windows, Excel)
 „B” kategóriás gépjárművezetői engedély
 a felvételi eljárás keretében teljesített eredményes fizikai állapotfelmérő
 nem áll fegyelmi vagy büntetőeljárás hatálya alatt
A munkakör betöltéséhez szükséges szakmai elvárások és főbb kompetenciák:
 váltásos szolgálati időrendszerben történő szolgálatellátás
 készenléti szolgálat ellátása
 rendkívüli esemény felszámolásában történő részvétel
 közösségben történő munkavégzésre való alkalmasság
 szabálykövetés, alaposság, precizitás
 rendszerszemlélet, komplex gondolkodás
 minőségi önálló munkavégzés, terhelhetőség, rugalmasság
 szervezőkészség, gyors problémamegoldó készség
 kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség
 magas szintű szakmai ismeretek
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 a közelharcokban való jártasság, intézkedés-taktikai ismeretek
Juttatások:
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény alapján Tiszthelyettesi besorolási osztály E besorolási
kategória.
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A beosztás várhatóan 2018. február 1-jétől tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.
A pályázatokat – kizárólag elektronikus úton – a zakor.tibor@bv.gov.hu e-mail címre kell
benyújtani.
A pályázathoz kérjük mellékelni:
 a legfontosabb személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot, továbbá
a meglévő iskolai végzettségeket és egyéb képzettségeket, ismereteket, szakmai
tapasztalatokat, maximum 2 oldal terjedelemben
 motivációs levél maximum 1 oldal terjedelemben
 az állami, szakmai iskolai végzettséget, amennyiben van, idegennyelv-ismeretet igazoló
okiratok másolatát
 nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők
megismerhetik
A benyújtott pályázatokat az általam kijelölt bizottság bírálja el, melynek eredményéről
a pályázót értesítem.
Bővebb felvilágosítás – hivatali munkaidőben – a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága Biztonsági Szolgálatán a 200-2109 (NTG) telefonszámon, Zakor Tibor bv.
százados úrnál kérhető.

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy
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