
IGAZSÁGÜGYI MEGFIGYELŐ ÉS ELMEGYÓGYÍTÓ INTÉZET

P á l y á z a t i    f e l h í v á s

Munkáltató: Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet
(1108, Budapest, Kozma u. 13.)

Betöltendő munkakör:
Előadó (vezetői közvetlen)

A pályázati feltételek:  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv.  20.§-a,
valamint a 7/1993. (III.9.) IM rendelet 2.§ által előírt 

 büntetlen előélet
 magyar állampolgárság
 betöltött 18. életév
 középfokú iskolai végzettség

A munkakör betöltéséhez szükséges főbb kompetenciák, szakmai elvárások
 legalább 3 éves büntetés-végrehajtási tapasztalat
 a Robotzsaru NEO ügykezelési program felhasználói szintű alkalmazása
 magas szintű számítógépes ismeretek
 gyors- és gépíró szakképesítés
 terhelhetőség, stressz tűrő képesség
 jó szervező és kapcsolatteremtő képesség
 komplex gondolkodás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 ügykezelői ismeretek
 alapfokú rendészeti vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz
 motivációs levél
 képesítést igazoló okirat(ok) hiteles másolata.
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagában foglalt személyes

     adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakörrel ellátandó feladatok:
 elektronikus iktató rendszer – Robotzsaru NEO- használata
 a főigazgatói levelezéssel kapcsolatos gépírási és irattovábbítási feladatok ellátása
 titkársági protokoll tevékenység megszervezése



 jelentések, összefoglalók, vezetői döntés-előkészítő/ felkészítő háttér dokumentációk 
összeállítása, felterjesztése

 közreműködés az adatszolgáltatások összeállításában  

Juttatások:   a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a hatályos
rendelkezései alapján.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 30.

A benyújtott pályázatokat az intézet főigazgató főorvosa által kijelölt bizottság bírálja el,
melynek eredményéről a pályázókat értesítjük.

A beosztás a pályázat eredményének kihirdetését követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának formája, határideje és helye: a pályázatot egy példányban zárt
borítékban  kell  benyújtani  a  személyügyi  és  szociális  osztály  vezetőjének az  Igazságügyi
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet 1108, Bp., Kozma utca 13. címen.

A pályázattal  kapcsolatos  további  információ   -hivatali  munkaidőben-  Dr.Hamula  János
Főigazgató Főorvos Úrtól a 06-1- 260-0225 -os telefonszámon kérhető.

Dr. Hamula János bv.főtanácsos
főigazgató főorvos
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