PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/B.§-nak megfelelően
pályázatot hirdet műszaki igazgató-helyettesi munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős.
A vezetői megbízás időtartama: Határozatlan időtartamra szól.
A munkavégzés helye: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 6720 Szeged,
Stefánia 4.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői kinevezéssel járó feladatok:
A műszaki igazgató-helyettes az igazgató általános helyettese, az igazgató
irányításával végzi tevékenységét. Eljár mindazon ügyekben, amelynek ellátását az
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzata a
tevékenységi körébe utalja, vagy amellyel az igazgató megbízza.
A műszaki igazgató-helyettes irányítja az Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály,
a Vízrendezési és Öntözési Osztály, a Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály, a
Vízrajzi és Adattári Osztály, a Szakaszmérnökségek, a Műszaki Biztonsági Szolgálat, a
Fenntartógép és Hajózási Szolgálat szakmai tevékenységét.
A műszaki igazgató-helyettes részletes feladatkörét az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
(Vgtv.), a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti
jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
(Kormányrendelet) és a munkáltató belső szabályzatainak a rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltétetek:
•
•
•
•
•

Magyar állampolgárság,
magyar nyelvtudás,
büntetlen előélet,
egészségügyi alkalmasság,
cselekvőképesség,
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•

•

felsőfokú iskolai végzettség: általános és mezőgazdasági vízgazdálkodási üzemmérnöki, árvízés belvízvédelmi szakmérnöki, építőmérnöki, környezetmérnöki, okleveles építőmérnöki,
okleveles vízépítő mérnöki, vízrendezési-vízhasznosítási építőmérnöki, okleveles-meliorációs
üzemmérnöki.
legalább 15 éves szakmai tapasztalat.

Előnyt jelentő körülmények:
• vízügyi igazgatási területen szerzett tapasztalat min 10 év időtartamra vonatkozóan,
• vízkárelhárításban szerzett irányítói/vezetői tapasztalat min 5 vízkárelhárítási eseményre
vonatkozóan,
• közigazgatási szervnél szerzett középvezetői tapasztalat min 5 év időtartamra vonatkozóan.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

részletes, szakmai önéletrajz, motivációs levél;
a műszaki igazgató-helyettes közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek
irányítására vonatkozó szakmai koncepció;
iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
a pályázati feltételek között szereplő szakmai tapasztalat hitelt érdemlő igazolása;
érvényes hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé;
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának a pályázati eljárásban
érintett szervek részére a bírálati eljárás céljából történő sokszorosításához, és továbbításához;
nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja, hogy eleget tesz a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségnek,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását.

A vezetői beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. február 03.
A pályázat benyújtásának határideje: Közzétételtől számított 30. naptári nap
A pályázat közzétételének időpontja: 2020. december 21.
A pályázat benyújtásának módja:


Postai úton: A pályázatot egy példányban az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 6720
Szeged, Stefánia 4. szám alatti címére kell megküldeni, vagy
• Személyesen: Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 6720 Szeged, Stefánia 4. szám
alatti címén lehet zárt borítékban leadni.
• A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
műszaki igazgató-helyettesi vezetői beosztására”.
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A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető:
Dr. Kozák Péter igazgató (titkarsag@ativizig.hu) +36 62 599-599/21-100 telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ativizig.hu honlapon szerezhet.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
• A benyújtott pályázatok értékelését és a kiválasztott jelöltek vonatkozásában a személyes
meghallgatást az Igazgatóság vezetője által megbízott személyekből álló bizottság végzi.
 A vezetői kinevezés a Kjt., a Vgtv. és a Kormányrendelet alapján történik.
• A pályázókat a pályázat elbírálásának eredményéről, a pályázati dokumentációk
egyidejű visszaküldésével írásban tájékoztatjuk.
• A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a
pályázati eljárási eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- A „közigállás" közalkalmazotti állásportál
https://kozigallas.gov.hu
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