Baranya Megyei Kormányhivatal
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Baranya Megyei Kormányhivatal
Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi

hatósági (vágóhídi) állatorvos
munkakör betöltésére.
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7700 Mohács, Pick Márk utca 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági feladatkör
Ellátandó feladatok:
Hatósági vágóhídi állatorvosi feladatok ellátása, a feladatkörhöz kapcsolódó
dokumentumok teljes körű előkészítése, elkészítése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
hatósági (vágóhídi) állatorvosi feladatok
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Baranya Megyei
Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:






Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Egyetem, állatorvos,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási
szintű nyelvtudás,
 vágóhídi hatósági tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Elvárt kompetenciák:





Kiváló szintű önálló, konstruktív, pontos munkavégzés,
Kiváló szintű kiváló szervező- és problémamegoldó-készség,
Kiváló szintű szakszerűség, jogszerűség betartása,
Kiváló szintű terhelhetőség, nagyfokú munkabírás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak
megkéréséről
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gáspár Ágnes nyújt, a
+36/69/795-044, +36/69/795-045, +36/20/505-0155-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Baranya Megyei Kormányhivatal címére
történő megküldésével (7700 Mohács, Széchenyi tér 3. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: BAB/17/00519-5/2019 , valamint a munkakör megnevezését:
hatósági (vágóhídi) állatorvos.
vagy
 Elektronikus úton Gáspár Ágnes részére a
mohacs.jaras@baranya.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 13.

