Nemzeti Népegészségügyi Központ
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Nemzeti Népegészségügyi Központ
Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály, Biocid Kompetens Hatósági
Osztály
biocid referens
munkakör betöltésére.
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2022. március 9. –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1097 Budapest, Albert Flórián utca 2-6.
Ellátandó feladatok:
Hatósági munkája során a szakmai főosztályok és külső szakértők közreműködésével
előkészíti a biocid termékek forgalomba hozatalának, illetve annak módosításának
engedélyezését. A szakterületét érintő kérdésekben beszámolót, előterjesztést, szakmai
eljárásrendet, szakmai állásfoglalást készít. Közreműködik a tevékenységi körét érintő
jogszabály tervezetek, módosítási tervezetek előkészítésében, véleményezésében, javaslatot
tesz jogszabályok felülvizsgálatára. Részt vesz a népegészségügyi feladatkörében eljáró
kormányhivatalok és járási hivatalok munkatársai részére szervezett továbbképző
tanfolyamok tematikájának kidolgozásában, szükséges esetén előadást tart. Szakterületét
illetően szakmai kapcsolatot tart a népegészségügyi feladatkörében eljáró
kormányhivatalokkal és járási hivatalokkal. Felhatalmazás alapján, illetve kijelölés vagy
felkérés esetén szakmai képviseletet lát el (bizottságokban, testületekben stb.)
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Biocid termékekkel kapcsolatos hatósági munka (a biocid termékek engedélyezésének és
forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerinti
engedélyezési eljárások lefolytatása).
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló
2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet,
egyetem - biológus, vegyész, vegyészmérnök, biomérnök, orvos, gyógyszerész,
állatorvos, környezetmérnök, jogász végzettség,
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
•
•

társalgási szintű angol nyelvismeret
közigazgatási tapasztalat
közigazgatási alap- vagy szakvizsga megléte

Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

önállóság,
jó problémamegoldó képesség,
alaposság,
megbízhatóság,
jó együttműködési készség,
felelősségvállalás,
rugalmasság,
az elvégzett munka iránti igényesség,
rendszerben való gondolkodás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

•
•
•
•

a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a
közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó
szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek
nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú
mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen
bemutató fényképpel ellátott magyar nyelvű önéletrajz
motivációs levél
erkölcsi bizonyítvány
iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők
megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Német Balázs nyújt, a 06-1/4761100/2960 melléken vagy 06-30/543-6682-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•

Elektronikus úton Jogi és Humánpolitikai Főosztály részére a humpol@nnk.gov.hu
e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség
alapján, személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a
beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan
dokumentációt tekintjük érvényesnek.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 21.

