
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság - Szombathely  

                         

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

pályázatot hirdet 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  
Vízrendezési és Öntözési Osztály 

 
vízrendezési ügyintéző 1.  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony (2022.08.25 - 2024.08.10.) 

Foglalkoztatás jellege:   

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Vas megye, Szombathely, Vörösmarty utca 2.  

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A NYUDUVIZIG működési területén lévő síkvidéki és dombvidéki vízrendezési 
művekkel kapcsolatos szakmai feladatok vízrendezési ügyintéző 1 feladatkörben 
való ellátása: 
 
 vízrendezési, vízgazdálkodási és vízkárelhárítási feladatok végzése, részvétele 

helyszíni mérésekben térinformatikai és geodéziai feladatokhoz;  
 az állami tulajdonú vízilétesítmények üzemeltetési és fejlesztési feladatainak 

szervezése;  
 önkormányzatokkal, társ intézményekkel, társadalmi szervezetekkel való 

kapcsolattartás;  
 részvétel a projektek pályázati előkészítésében, kidolgozásában, 

lebonyolításában; 
 

 

 



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: 

 középfokú szakmai végzettség (vízügyi ügyintézői, vízgazdálkodási technikusi, 
vízügyi technikusi természettudományi, műszaki, mezőgazdasági, 
környezetvédelmi, vízügyi, építészeti, természettudományi szakmacsoportba 
tartozó) 

 térinformatikai szoftverek, MS Windows operációs rendszer és Office 
programok ismerete; 

 felhasználói szintű Internetes alkalmazások ismerete,  
 büntetlen előélet  
 cselekvőképesség  
 magyar állampolgárság  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 az előírtnál magasabb végzettség;  
 kivitelezésben szerzett gyakorlat; 
 térinformatikai és geodéziai ismeretek; 
 ArcGIS, AutoCAD, Civil 3D szoftverek ismerete; 
 angol vagy német középfokú tárgyalási szintű nyelvismeret; 
 legalább „B” kategóriás jogosítvány, illetve gépjármű vezetői gyakorlat; 
 legalább 1-3 év szakmai tapasztalat; 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

Szakmai önéletrajz, képesítést tanúsító okiratok fénymásolata, sikeres pályázat 
esetén erkölcsi bizonyítvány megkérése, bemutatása (90 napnál nem régebbi), a 
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyi adatainak 
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2022 év augusztus 25. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 8. 

 



A pályázatok benyújtásának módja:  

         Elektronikus úton Németh Szilvia csoportirányító részére az 
nemeth.szilvia@nyuduvizig.hu E-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 www.nyuduvizig.hu online – 2022.06.23. 
 www.kozigallas.hu – 2022.06.23. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyuduvizig.hu 
honlapon szerezhet.  

A pályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató a munkáltató honlapján 
megtalálható. 


