CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
A Csongrád Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi és Élelmiszerlánc - biztonsági Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályára

hatósági állatorvos feladatok

ellátására kormánytisztviselői kinevezéssel az alábbi pályázatot hirdeti meg:

Munkavégzés helye: 6724 Szeged, Vasas Szent Péter u. 9.
A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idő
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 39/2016. (XII.30) MVM utasítás alapján a feladatkör betöltője által ellátandó
feladatkör:
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkör.

A feladatkörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
• Az élelmiszerlánc felügyeletével kapcsolatos hatósági ellenőrzési feladatok
ellátása, hiányosság esetén a szükséges intézkedések kezdeményezése,
• bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó állatbetegség esetén járványügyi
intézkedések elrendelése, felügyelete,
• az élelmiszerlánc-felügyeleti éves ellenőrzési (megyei járványügyi monitoring
program) szervezése, és a szükséges jelentések, beszámolók elkészítése,
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• az állattartók állategészségügyi,
ellenőrzések végzése,

élelmiszerlánc-biztonsági

felügyelete,

• állategészségügyi, élelmiszer-biztonsági hatósági felügyelet alá tartozó
létesítmények ellenőrzése,
• jogszabályi előírások alapján a mentességek ellenőrzésének koordinálása,
illetve az országos mentesítési program megyei irányítása,
• rendkívüli élelmiszerlánc esemény esetében a szükséges intézkedések
megtétele,
• a megyei járványügyi készenléti tervek aktualizálása, és szimulációs
gyakorlatok szervezése,
• kártalanítási eljárások lefolytatása,
• az ingyenes oltó- és kórjelző anyagok rendelésének, felhasználásnak és
nyilvántartásának koordinálása és ellenőrzése,
• az állategészségügyi feladatok ellátást elősegítő továbbképzések szervezése
illetve koordinálása,
• szakvélemények készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szabályai szerint.

Pályázati feltételek:
•

Magyar állampolgárság;

•

Cselekvőképesség;

•

Büntetlen előélet;

•

felsőoktatásban szerzett állatorvos szakképesítés.

Előnyt jelent:
•

Felhasználói szintű számítógépes ismeret;

•

Közigazgatási ismeret;
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•

Ügyfelek iránti elkötelezettség;

•

Angol nyelv beszédszintű alkalmazása;

•

B szintű gépjárművezetői igazolvány;

•

Csapatmunkában való jártasság;

•

Jó kommunikációs képesség;

•

Konfliktuskezelési képesség;

•

Kiváló szintű minőségi munkavégzés;

•

Igényesség, pontosság

Pályázathoz csatolandó:
•

A 87/2019. (IV. 23.) Korm.rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes
szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, nyelvismeretet
igazoló okirat másolata;

•

Nyilatkozat, amely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt
személyes adatok kezeléséhez az eljárással összefüggésben a pályázó
hozzájárul;

•

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi
bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás)

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton dr. Kiss-Laluska Eszter humánpolitikai referens részére,
laluska.eszter@csongrad.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet:
Dr. Bosnyákovits Tünde főosztályvezető
Tel.: 62/681-702

Pályázati határidő: 2019. augusztus 31.
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Elbírálás: 2019. szeptember 15.
Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal

Pályázatok elbírálásának módja:
A pályázatokat kormánytisztviselőkből álló 3 tagú szakmai bizottság bírálja el a
benyújtott írásos anyagok alapján. Az így kiválasztott jelöltekkel a bizottság
személyes elbeszélgetést is lefolytat. A pályázat eredményéről az elbírálástól
számított 3 napon belül a pályázók értesítést kapnak.
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