
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön Parancsnoka
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

szóló 2015. évi XLII. törvény 133. § alapján

pályázatot hirdet

az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelmi Kft. Sátoraljaújhelyi Kirendeltségén

Kereskedelmi Osztály
osztályvezető (foglalkoztatási) beosztású

hivatásos munkakör betöltésére.

A hivatásos szolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű hivatásos tiszti szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 
Sátoraljaújhelyi  Fegyház  és  Börtön-  Adorján-Tex  Konfekcióipari  és  Kereskedelmi  Kft.
Sátoraljaújhelyi Kirendeltsége
(3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35.)

Pályázati feltételek:
 büntetés-végrehajtási foglalkoztatási jogviszony,
 magyar állampolgárság,
 államilag elismert egyetemi vagy főiskolai végzettség, 
 felsőfokú büntetés-végrehajtási szakképzettség,
 rendészeti szakvizsga,
 rendészeti vezetőképző tanfolyam,
 magyar  állampolgárság,  büntetlen  előélet,  kifogástalan  életvitel  ellenőrzésen  való

megfelelés, egészségi-, pszichikai- és fizikai alkalmasság,
 rendvédelmi szervnél eltöltött 3 év foglalkoztatási jogviszony és/vagy 3 év hasonló

területen eltöltött vezetői gyakorlat,     
 részletes önéletrajz (iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokkal),
 számítógép alkalmazási szintű ismerete (Word, Excel, Power Point, RZS, NEXON),
 állandó belföldi lakóhely,
 vállalja, hogy beosztásba kerülést követően 15 napon belül vagyonnyilatkozatot tesz.
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A munkakör betöltéséhez szükséges főbb kompetenciák és szakmai elvárások:
 a beosztáshoz szükséges jogszabályok, egyéb normák ismerete,
 stratégiai gondolkodás,
 vezetői képességek, tapasztalat,
 kiváló kommunikációs, kapcsolatteremtő és tárgyalási készség,
 szakmai igényesség, precíz munkavégzés,
 jó terhelhetőség,
 önállóság,
 jó elemző-, és problémamegoldó képesség,
 képesség csapatban történő munkavégzésre,
 tanulási hajlandóság.

A munkakör betöltéséhez szükséges főbb szakmai elvárások és kompetenciák:

 értékesítési, beszerzési és raktározási tevékenységek általános ismerete,
 üzleti terv és beszámoló készítésében való elvi jártasság,
 pályázatok készítésében való jártasság,
 minőségirányítási  rendszerek  (min:  MSZ EN ISO 9001:2009)  működtetésében

való jártasság. 

Az elbírálásánál előnyt jelent:
Pénzügyi, kereskedelmi szakterületen szerzett gyakorlat.

A munkakörrel járó főbb feladata:

 társaság üzleti tervében meghatározottak megvalósítása,
 értékesítési és profitcélok elérésének biztosítása,
 gazdasági társaság kereskedelmi, értékesítési stratégiájának fejlesztése, megvalósítása
 gazdasági  társaság  kereskedelmi  üzletágának  éves  tevékenységének  megszervezése,

kereskedelmi szakterület szakmai irányítása, támogatása, motiválása, ellenőrzése,
 üzletfejlesztés, új üzleti megoldások kidolgozása és kivitelezése,
 versenytársak elemzése, piackutatás, piaci folyamatok nyomon követése, elemzése.

Illetmény és juttatások:
Stabil munkáltatói háttérrel rendelkező szervezetünknél a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
351. § és 355.§ alapján, 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
vezető besorolási osztály osztályvezető 1 besorolási kategória.

A pályázathoz kérjük mellékelni:
 A  legfontosabb  személyes  adatokat,  elérhetőséget  tartalmazó  részletes  szakmai,

fényképes önéletrajzot;
 az állami, szakmai iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát;
 motivációs levelet;
 a jelenlegi munkahelyének és beosztásának megnevezését;
 a büntetés-végrehajtás területén esetlegesen megszerzett munkatapasztalatokat;
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 írásbeli  hozzájáruló  nyilatkozatot  arra  vonatkozóan,  hogy  a  pályázati  anyagot  az
elbírálásban résztvevők megismerhetik, abba betekinthetnek, valamint az abban foglalt
személyes adatait a pályázati eljárás során kezelhetik;

 írásbeli  hozzájáruló  nyilatkozatot  arra  vonatkozóan,  hogy  a  személyes  adatait  a
Közszolgálati  Személyzetfejlesztési  Főigazgatóság részére  továbbításra  kerülhetnek,
valamint  személyes  adataikat  a  KSZF  által  történő,  az  előzetes  vélemény
elkészítésének céljából történő kezeléshez hozzájárul;

 munkaköri alkalmasságot alátámasztó egészségi-, pszichikai-, fizikai igazolásokat;
 amennyiben  jelenleg  is  ezekhez  kötött  beosztásban  dolgozik,  az  erre  vonatkozó

nyilatkozatot.

Pályázati határidők:
 benyújtás határideje 2018.09.15-ig
 személyes meghallgatás: 2018.  szeptember  15-25.  között  egyeztetett  időpont

                                               ban
 pályázat elbírálása: 2018. szeptember 25.

A beosztás 2018. október 01-jétől tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai  úton,  a  pályázatnak  a  Sátoraljaújhelyi  Fegyház  és  Börtön  címére  történő
megküldésével, a borítékon feltüntetve „Pályázat kereskedelmi osztályvezető beosztásra”.
(3980  Sátoraljaújhely,  Kazinczy  u.  35.),  személyesen  vagy  elektronikus  formában  a
saujhely.uk@bv.gov.hu e-mail címre.

Személyes meghallgatás esetén az alábbi dokumentumok bemutatása sztükséges:
 az állami, szakmai iskolai végzettséget, idegen-nyelv ismeretet igazoló okiratok,
 hatósági  erkölcsi  bizonyítvány  és  munkaköri  alkalmasságit  alátámasztó  orvosi

igazolás  (amennyiben  jelenleg  is  ezekhez  kötött  beosztásban  dolgozik,  az  erre
vonatkozó nyilatkozat).

A benyújtott pályázatokat az általam kijelölt bizottság bírálja el és javaslatát továbbítja az
intézetparancsnok  felé.  A 31/2015.  (VI.  16.)  BM  rendelet  27.  §-a  szerint  a  tartalmi  és
iratcsatolási követelményeknek megfelelő pályázókról a bizottság előzetes véleményt kér a
KSZF-től ezt követően kerül sor személyes elbeszélgetésre, melyre a pályázati feltételeknek
megfelelő pályázók külön értesítést kapnak.

Bővebb  felvilágosítás  -  hivatali  munkaidőben  -  az  Intézet  Személyügyi  és  Szociális
Osztályától kérhető - a 105-1500 vagy 105-1501-es EKG hívószámon vagy a 06-47-523-565-
ös vezetékes telefonszámon.

Sátoraljaújhely, 2018. augusztus 13.

Rózsahegyi Tamás bv. ezredes
büntetés-végrehajtási főtanácsos

intézetparancsnok
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