A Belügyminisztérium
Európai Együttműködési Főosztály
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

biztonságpolitikai és polgári válságkezelési szakreferens
munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű, várhatóan 2015.12.31-ig tartó kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
1051 Budapest, József Attila u. 2-4.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
3. számú melléklet 35. pont "Európai uniós feladatkör" és 79. pont "Központi közigazgatási
szerv rendészeti, rendészettechnikai feladatköre"
Ellátandó feladatok:
- az Európai Unió terrorizmus elleni politikájának, valamint közös kül- és
biztonságpolitikájának figyelemmel kísérése;
- EU-koordinációs feladatok a 37/2011. (XII. 20.) BM utasítás alapján;
- részvétel az Európai Unió Tanácsa (bel- és igazságügyi formáció) Terrorizmus
Munkacsoportjának és az Európa Tanács CODEXTER munkacsoportjának ülésein;
- kapcsolattartás nemzetközi szervezetekkel a terrorizmus elleni küzdelem, biztonságpolitika,
polgári válságkezelés témáiban;
- az EU, ENSZ, illetve egyéb multilaterális vagy bilaterális keretbe illeszkedő magyar polgári
válságkezelési tevékenységgel összefüggő vezetői döntések előkészítése; az ehhez kapcsolódó
tájékoztató, javaslattevő feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- főiskola, egyetem - egyetemi szintű jogász vagy közgazdász vagy nemzetközi
kapcsolatok szakértő végzettség; vagy egyetemi/főiskolai szintű államigazgatási
szakképzettség; vagy katonai/rendészeti felsőoktatásban szerzett egyetemi vagy
főiskolai szintű végzettség,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

- nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- felsőfokú nyelvvizsgával igazolt tárgyalóképes angol nyelvtudás.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- európai uniós területen szerzett szakmai tapasztalat, az Európai Unió jog- és
intézményrendszerének ismerete,
- hazai közigazgatásban vagy rendvédelmi szervnél szerzett szakmai tapasztalat,
- polgári válságkezelési missziókban szerzett tapasztalat,
- a belügyi ágazat ismerete,
- a német vagy a francia nyelv ismerete, esetleges további nyelvismeret.
Elvárt kompetenciák:
- nagyfokú terhelhetőség,
- rugalmasság,
- precizitás,
- jó alkalmazkodási, együttműködési képesség,
- csoportmunkára való alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázathoz részletes szakmai önéletrajzot (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével),
valamint motivációs levelet kell csatolni. (A 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítványt a nyertes pályázónak legkésőbb az állás betöltésekor kell eredetben
benyújtania.) A pályázatra történő jelentkezéskor kérjük feltüntetni a munkakör
megnevezését.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Stauber Péter főosztályvezető
nyújt, a peter.stauber@bm.gov.hu címen vagy a +36-1-441-1466-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Vígh Viktória részére a viktoria.vigh@bm.gov.hu e-mail címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat a Belügyminisztérium szakértő munkatársaiból álló szakmai bíráló
bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgatja meg. A
pályázat eredményéről a pályázók írásos (elektronikus) értesítést kapnak.
A munkakör a pályázatok elbírálását és a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását követően
tölthető be.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 13.

