
IGAZSÁGÜGYI MEGFIGYELŐ ÉS ELMEGYÓGYÍTÓ INTÉZET

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Igazságügyi  Megfigyelő  és  Elmegyógyító  Intézet  Főigazgató  főorvosa a  rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 133. § alapján pályázatot hirdet Koordinációs és Egészségügyi Ellátó Osztály
állományába

2 fő segédelőadó

hivatásos tiszthelyettesi beosztás betöltésére,
teljes munkaidőben, határozatlan időtartamra.

A munkavégzés helye:
- Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

1108 Budapest, Kozma u. 13.

 Pályázati feltételek:
- 18 életév betöltése,
- életkora  a  hivatásos  szolgálat  rá  irányadó  felső  korhatáránál  legalább  tíz  évvel

kevesebb,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet, kifogástalan életvitel,
- egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság,
- középfokú állami iskolai végzettség

Előnyt jelent:
- fennálló hivatásos szolgálati jogviszony,
- alapfokú büntetés-végrehajtási szaktanfolyami vizsga,
- RZSNEO rendszer felhasználó szintű ismerete,
- ForrasDoNet rendszer felhasználó szintű ismerete.

A munkakörrel járó főbb feladatok:
- ForrasDoNet programban készlet-, tárgyi eszköz könyvelés,
- Intézeti leltár és selejtezés lebonyolítása,
- Cafetéria ügyintézés,
- Személyi állomány védőruházat nyilvántartása, ForrasDoNet rendszerben rögzítése,
- Szolgálati lakásokkal kapcsolatos ügyintézés,
- Kártérítéssel kapcsolatos ügyintézés,
- Adatszolgáltatások teljesítése,
- Vezetői utasításra egyéb szakterületi feladatok.



Illetménye: a  rendvédelmi  feladatokat  ellátó  szervek  hivatásos  állományának  szolgálati
jogviszonyáról  szóló  2015.  évi  XLII.  törvényben  meghatározottak,  valamint  a
belügyminiszter  irányítása  alatt  álló  rendvédelmi  feladatokat  ellátó  szerveknél  a  hivatásos
szolgálati  beosztásokról  és  a  betöltésükhöz  szükséges követelményekről  szóló  30/2015.
(VI.16.)  BM  rendelet  6.  melléklete alapján történik.

Egyéb juttatások: utazási költségtérítés, cafeteria, albérleti hozzájárulás, ruházati illetmény.

Munkarend: teljes munkaidőben, hivatali munkarendben.

A beosztás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

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 pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 10.

A pályázat elbírálásának rendje:
A  benyújtott  pályázatot  az  általam  kijelölt  bizottság  bírálja  el  2019.  szeptember  15-ig,
amelynek eredményéről a pályázót írásban értesítem.

A pályázatokat elektronikus úton az imei.uk@bv.gov.hu, illetve a mikes.henriett@bv.gov.hu
e-mail címre, postai úton Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet Személyügyi és
Szociális Osztályra, 1475, Budapest, Pf.: 98. címre kell benyújtani. 

Bővebb  felvilágosítás  az  Igazságügyi  Megfigyelő  és  Elmegyógyító  Intézet  KEEO
osztályvezetőjétől, dr. Mikes Henriettől kérhető (EKG: 132-3100).

Kelt, Budapest, az elektronikus dátumbélyegző szerint.

                 Dr. Hamula János 
     Főigazgató főorvos



ZÁRADÉK
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