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PALYAZATI FELHIVAS

a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Parancsnoka

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény 133. ~ alapján

pályázatot hirdet

munkavédelmi előadó

beosztás betöltésére

A rendvédelmi alkalmazotti szolgálati jogviszony időtartama:
o Határozatlan idejű rendvédelmi alkalmazotti szolgálati j ogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
o Telj es munkaidő

A munkavégzés helye:

. Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, 8200 Veszprém, Külső-Kádártai
Út. 12.

Pályázati feltételek:
. magyar állampolgárság,
. állandó belföldi lakóhely,
. 18. életév betöltése,
. büntetlen előélet,
. egészségi alkalmasság,
. felsőfokú végzettség
. legalább középfokú munkavédelmi előadói végzettség
. „B” kategóriás jogosítvány
. felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Word, Windows, Excel)

A munkakör betöltéséhez szükséges főbb szakmai elvárások és vezetői kompetenciák:
. rendszerszemlélet,
. magas szintű kommunikációs készség,
. kreativitás innovációs és problémamegoldó képesség,
. stressztűrő képesség,
. szakmai igényesség, precíz munkavégzés,
‘ önállóság, felelősségvállalás,
‘ jó szervező és kapcsolatteremtő készség.



Előnyt jelent:
. büntetés-végrehajtási szakmai tapasztalat;
. munkavédelmi területen szerzett tapasztalat
. környezetvédelmi, energetikai végzettség

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
. az intézet teljes területén ellenőrzi a munkavédelmi szabályok és előírások

betartását,
. ellátja az intézeten belüli munkavédelmi vizsgákkal kapcsolatos feladatokat,
. megtartja a személyi állomány éves munkavédelmi oktatását,
. részt vesz az üzembe helyezési eljárásokban, elvégzi a munkavédelmi szempontú

előzetes vizsgálatokat,
. elvégzi a munkabalesetek kivizsgálását és nyilvántartását, valamint a nem

munkabalesetek nyilvántartását,
. elkészíti az intézet Munkavédelmi Szabályzatát, szükség szerint a korszerűsítés és

naprakészen tartás érdekében évente felülvizsgálj a,
. kapcsolatot tart fenn a munkavédelmi hatósággal.

Foglalkoztatás jellege:

. Egyenlőtlen munkaidő beosztás (elsősorban hivatali)

Illetmény és juttatások:

. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 12. melléklete szerinti felsőfokú
munkaköri osztály E munkaköri kategória, főelőadó munkakör

. Egyéb juttatások: utazási költségtérítés, cafeteria, albérleti hozzájárulás.

A beosztás a pályázat elbírálását követően, előreláthatóan 2021. november 8-ától
tölthető be.

A pályázatokat a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokához — 8200
Veszprém, Külső-Kádártai út 12. vagy a veszprem.uk~bv.2ov.hu e-mail címre — kell
benyújtani.

A pályázathoz kérjük mellékelni:

. a legfontosabb személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot, továbbá
a meglévő iskolai végzettségeket és egyéb képzettségeket, ismereteket, szakmai
tapasztalatokat, maximum 2 oldal terjedelemben,

. motivációs levél maximum 1 oldal terjedelemben,



. az állami, szakmai iskolai végzettséget, idegennyeiv-ismeretet igazoló okiratok
másolatát,

. írásbeli hozzájáruló nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az
elbírálásban résztvevők megismerhetik, abba betekinthetnek, valamint az abban foglalt
személyes adatokat a pályázati eljárás során kezeihetik

. önéletrajzának személyügyi nyilvántartásba vételére vonatkozó hozzájáruló
nyilatkozatot.

A felvétel részét képezi egy szóbeli elbeszélgetés, melyre a pályázóval előre egyeztetett
időpontban kerül sor. A benyújtott pályázatokat az általam kijelölt bizottság bírálja el,
amelynek eredményéről a pályázót értesítem.

A részletekről felvilágosítás az intézet Személyügyi és Szociális Osztályán a 88/591-586 vagy
128-1500 telefonszámon, illetve e-mail-ben howath.iozsef~bv.Rov.hu címen.

Kelt: Veszprém, az elektronikus dátumbélyegző szerint
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