PÁLYÁZAT
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Belvízvédelmi és Öntözési Főosztály
VÍZRENDEZÉSI REFERENS
munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 12.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet az intézmény Belvízvédelmi és
Öntözési Főosztály Belvízvédelmi Osztályán vízrendezési referens munkakör határozatlan időre szóló - betöltésére.
Tevékenységét a Belvízvédelmi Osztály vezetőjének közvetlen alárendeltségében végzi.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Budapest
A munkakörbe tartozó feladatok:
A Főosztály belvízvédelmi és vízrendezési feladatainak ellátása:
 az országos területrendezési és helyi településrendezési tervekhez szükséges
adatközlések, felülvizsgálatok, feladatok elvégzése;
 a belvízvédekezéshez szükséges szivattyúk országos nyilvántartása, karbantartásuk,
fejlesztésük felügyelete;
 a belvízvédelmi gépek országos felülvizsgálata, felügyelete, ellenőrzése, beszerzések
előkészítése;
 a belvízvédekezés területén jogszabályok kezdeményezése, felülvizsgálata,
véleményezése;
 ár- és belvízvédekezés esetén műszaki ügyelet ellátása.
Pályázati feltételek:






egyetemi vagy főiskolai szintű vízépítő/gépészeti szakképzettség;
2 éves vízügyi tapasztalat,
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
magas fokú számítógépes ismeret és gyakorlat.

Előnyt jelent:
 nyelvismeret,
 vízügyi igazgatóságnál, vízgazdálkodási társulatnál hasonló munkakörben szerzett
legalább 2 év gyakorlat,
 vezetői engedély.

Pályázat tartalma:





motivációs levél,
részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata,
amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az „A vízügyi
igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól”
szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az irányadó.
A pályázatot elektronikus úton a palankay.patricia@ovf.hu email címre kell eljuttatni „OVF
vízrendezési referens” jelige feltüntetésével.
A pályázat elbírálásának rendje:
Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az
alkalmasnak ítélt pályázókkal történt személyes elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. A
pályázókat a pályázat elbírálásának eredményéről írásban tájékoztatja, egyben a pályázati
dokumentációk törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. A pályázat kiírója fenntartja
magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 20.
A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk. A
meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.
Szakmai kérdésekben további felvilágosítás kérhető Kolossváry Gábortól a Belvízvédelmi és
Öntözési Főosztály főosztályvezetőjétől a (1) 225 44 00 / 10-034-es telefonszámon.

