
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET 
OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA

P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S

a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja
(székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6.) 

Továbbképzési és Vendéglátási Osztályára pályázatot hirdet

osztályvezetői beosztás betöltésére

határozott idejű kinevezéssel.

Pályázati feltételek:
 rendvédelmi igazgatási alkalmazotti szolgálati jogviszony,
 államilag elismert egyetemi vagy főiskolai végzettség,
 rövid szakmai önéletrajz (iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokkal),
 számítógép alkalmazási szintű ismerete (Word, Excel, Power Point, RobotZsaru),
 „B” kategóriás gépjárművezetői engedély.

Az  osztályvezetői  munkakör  betöltéséhez  szükséges  főbb  szakmai  elvárások  és
kompetenciák:

 gyakorlatias szemlélet,
 magas fokú precizitás, 
 szakmai elhivatottság,
 kiváló szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, szakmai igényesség, precíz munkavégzés,
 önállóság, jó elemzőképesség és problémamegoldó készség.

 
Az osztályvezetői munkakör betöltésénél előnyt jelent: 

 szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség,
 fenti szakterületeken szerzett jártasság és szakmai tapasztalat.

A beosztással járó feladatok:

 az  intézménybe  érkező  továbbképzések,  konferenciák,  egyéb  rendezvények,  és  a
szabadférőhely  igények  esetében  ajánlatok  elkészítése,  foglalásokkal  kapcsolatos
feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése,

 a foglalások, a visszaigazolások koordinálása, kapcsolattartások 
 a  felügyeleti  szerv  által  kért  programtervezetek,  adatszolgáltatások,  jelentések,

beszámolók elkészítése,
 az  irányítása  alatt  működő  vendéglátási  szakterületre  vonatkozó  igazgatói

intézkedések elkészítése, szabályzatok kidolgozása, deregulációra való előkészítése,
 a  szállodai  egységekben  az  optimális  szálláshely  biztosítása,  a  szabad  kapacitások

lehető legteljesebb kihasználása mellett,
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 a HACCP előírásainak betartása, oktatások megszervezése,
 rendezvények előkészítése, koordinálása, utókalkuláció elkészítése,
 a  továbbképzésekre,  konferenciákra,  külső  rendezvényekre  a  megrendelt  catering

szolgáltatások megfelelő minőségben és az előírt időpontra történő elkészítése,
 a szabad kapacitások optimális kihasználása érdekében programcsomagok, ajánlatokat

összeállítása, azok kiajánlása, a lebonyolítások pontos, precíz szervezése.

Munkarend: heti 40 órás munkaidőkeret, vezényléses munkarendben.

Munkavégzés  helye:  a  Büntetés-végrehajtási  Szervezet  Oktatási,  Továbbképzési  és
Rehabilitációs Központja székhelye, telephelyei.

Juttatások:
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
szóló  2015.  évi  XLII.  törvény  288/S.  §-a,  289.  §-a  és   12.  melléklete  alapján  a  vezetői
munkaköri osztályba tartozó osztályvezető munkakörhöz rendszeresített  vezetői  munkaköri
kategória.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 15.
A beosztás betöltésének legkorábbi dátuma: 2020. május 01.

A pályázathoz kérjük mellékelni:
 a legfontosabb személyes adatokat is tartalmazó rövid szakmai önéletrajzot,
 az  állami,  szakmai  iskolai  végzettséget,  idegen-nyelv  ismeretet  igazoló  okiratok

másolatait,
 a  beosztás  ellátásával  kapcsolatos  feladatok  teljesítésére  vonatkozó  szakmai

elképzeléseit,
 nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők

megismerhessék.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot elektronikus úton az pilis.uk@bv.gov.hu e-mail címre kell eljuttatni.

A kiírási feltételeknek megfelelő pályázatok a személyes interjú alapján, és az általam kijelölt
bizottság javaslatát  figyelembe véve kerülnek elbírálásra,  melyről  minden pályázó írásban
értesítést kap.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Zakhar Lilla bv. főhadnagytól, mb.
szociális és személyügyi osztályvezetőtől az alábbi telefonszámon: +36-1/261-7011, vagy az
EKG: 212-1500 hívószámon.

Pilisszentkereszt, az elektronikus dátumbélyegző szerint

        Juhász Barbara bv. alezredes
                                                                                     igazgató
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