
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

                       
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 
 

Jogi referens (vezető-hivatalitanácsos)

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1135 , Budapest, Szegedi út 35-37.

Ellátandó feladatok:

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 24/2019.(XII. 13.) BM utasítás alapján a Főigazgatóság belső szabályozási
dokumentumainak előkészítésében való közreműködés, szükség szerint a
dokumentumok felülvizsgálata és módosítása; jogi vélemények, állásfoglalások,
jogszabály módosítási javaslatok előkészítése és véleményezése; bírósági, hatósági
beadványok készítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

jogi

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról
szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:



•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Egyetem,
•         Jogász, egyetemi szintű végzettség
•         fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rend. 1. számú

melléklete szerint
•         végzettséget igazoló okiratok másolata
•         motivációs levél (havi bruttó illetmény igény megjelölése)
•         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak

igénylését igazoló irat (tértivevény) másolata
•         nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata - amennyiben rendelkezik

nyelvvizsgával

Elvárt kompetenciák:

•         önálló munkavégzési képesség,
•         minőségi és hatékony munkavégzés ,
•         megbízhatóság és diszkréció ,
•         precizitás, pontosság,
•         rendszerszemlélet,
•         határozottság,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Horváth Ingrid Beatrix nyújt,
a +36/20/403-7776 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton Humánpolitikai Osztály részére a human@tef.gov.hu E-mail

címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kijelölt pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem
megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra - a pályázati
feltételeknek megfelelt pályázók közül - kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a
pályázat részeként megjelölt iratokat - pályázati határidőn belül - hiánytalanul benyújtják
és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a benyújtott önéletrajzában és
mellékleteiben foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges, a TEF általi kezeléséhez hozzájárul. Külön nyilatkozat, amennyiben



hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a pályázati eljárást követően a TEF a
benyújtástól számított 12 hónapig vagy a nyilatkozat visszavonását követően
megsemmisítse. Pályázat benyújtásakor bérigény megjelölése.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tef.gov.hu honlapon
szerezhet.
 

 

Nyomtatás


