
 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – Szombathely 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet 

Nyugat dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
Igazgatási és Jogi Osztályán 

oktatási, képzési ügyintéző / referens 
munkakör betöltésére. 

 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozott idejű, 2023. április 17. napjától 2025. június 30. napjáig tartó közalkalmazotti 
jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Vörösmarty utca 2. 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 A 391/2017. (XII. 13.) Kormányrendeletben szabályozott továbbképzési 
rendszerrel összefüggő feladatok teljes körű ellátása, ezzel összefüggésben 
nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás. 

 Tanulmányi szerződések előkészítése, nyilvántartása, tanulmányi szabadságok 
megállapítása. 

 Duális képzéssel összefüggő feladatok ellátása. 
 A továbbképzési rendszeren kívüli tanfolyamok, szakmai gyakorlatok szervezése, 

bonyolítása. 
 Kapcsolattartás oktatási-, képzési intézményekkel. 

 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására a 391/2017. (XII. 13.) a vízügyi igazgatási szerveknél 
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 
kormányrendelet rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

- minimum középfokú iskolai végzettség, 
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
- felhasználói szintű internetes alkalmazások, 
- büntetlen előélet, 
- cselekvőképesség, 
- magyar állampolgárság. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 felsőfokú iskolai végzettség 
 szakmai gyakorlat, tapasztalat. 

 
 



 
Elvárt kompetenciák: 

- jó szintű kommunikációs készség írásban, szóban, 
- önálló, precíz munkavégzés, 
- jó szintű rendszerező képesség, 
- magas szintű terhelhetőség. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
Szakmai önéletrajz, motivációs levél, képesítést, nyelvismeretet tanúsító okiratok 
fénymásolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (illetve az erkölcsi bizonyítvány 
megkérésének igazolása), jogosítvány másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 
 
Amit kínálunk: 

- stabil munkahely 
- folyamatos szakmai fejlődési lehetőség 
- szakirányú tanulmányok támogatása 
- rugalmas munkaidő 
- rendezett, kiegyensúlyozott, barátságos munkakörnyezet 
- dinamikus csapat 
- lakhatási támogatás 
- munkába járás támogatása. 

 
Egyéb információ: 
A pályázat során személyes meghallgatásra is sor kerül. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2023.04.17. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.31. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton dr. Smolczer Teodóra osztályvezető részére, a 
smolczer.teodora@nyuduvizig.hu e-mail címen keresztül kérjük a pályázatot megküldeni. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.04.06. 
 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 www.nyuduvizig.hu online – 2023.03.16. 
 www.kozszolgallas.hu  – 2023.03.16. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyuduvizig.hu honlapon 
szerezhet.  
A pályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató a munkáltató honlapján 
megtalálható. 


