Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
Munkavédelmi Főosztálya
pályázatot hirdet
munkavédelmi szakügyintéző munkakör betöltésére
A munkavédelmi szakügyintéző jogállása : az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Főfelügyelőség határozatlan időre kinevezett köztisztviselője.
Ellátandó feladatai:
Az SZMSZ és a közvetlen vezetője által meghatározott munkamegosztás szerint részt vesz a
főosztály feladatainak ellátásában a jogszabályok, belső utasítások és a munkaköri leírásában
foglaltaknak megfelelően.
Részt vesz a munkavédelemmel összefüggő szakmai tartalmú anyagok kimunkálásában különösen az egyéni védőeszközök területén -, közreműködik a szakterületét érintő
jogszabályok kidolgozásában, véleményezésében. Szakmailag előkészíti, a számára vezetői
által kijelölt, a munkabiztonsággal kapcsolatos jogszabály-tervezeteket.
Részt vesz a területi felügyelőségek által hozott I. fokú határozatok ellen benyújtott
fellebbezések elbírálásában, szükség esetén intézkedést kezdeményez a megalapozatlan,
törvénysértő határozatok megsemmisítésére, hatályon kívül helyezésére.
Szakmai választ ad az OMMF-hez érkező megkeresésekre.
Javaslataival segíti a felügyeleti munkával és a munkabalesetek, foglalkozási betegségek,
fokozott expozíciós esetek nyilvántartásával, kivizsgálásával kapcsolatos információs
rendszer fejlesztését, a nyilvántartások szakmai tartalmának bővítését.
Részt vesz az országos munkavédelmi célvizsgálatok és akcióellenőrzések módszertani
útmutatóinak, vizsgálati szempontjainak, segédleteinek elkészítésében.
Az OMMF által kiadott módszertani útmutatók, egységes eljárási szabályok érvényesülését
közvetlenül felügyeli, szakmai segítséget nyújt az OMMF területi munkavédelmi
felügyelőségei munkájához.
Részt vesz a munkavédelmi jellegű bírságokból a korszerű munkavédelem támogatását
szolgáló pályázati feltételek kialakításában, a pályázatok elbírálásában, minősítésében, a
Munkavédelmi Bizottság részére adandó javaslat kidolgozásában.
Javaslatokat tesz a felügyelői munka javítására, segíti a területi felügyelőségek munkáját.
Részt vesz a munkavédelem szakterületét érintő jogszabályok, szakirodalmi változások
alapján helyzetértékelések, javaslatok, tájékoztató anyagok elkészítésében.
Tájékoztatást ad a jogszabályok, szabványok változásairól, egységes értelmezéseket alakít ki,
azokat ismerteti.
Részt vesz a munkavédelmi felügyelők szakmai továbbképzésében, kidolgozza az oktatás
tematikáját. A felügyelői vizsga előkészítésében konzulensként részt vesz.
Közreműködik a Munkavédelmi Főosztály feladatkörébe eső egyéb szakmai feladatok
ellátásában.
Pályázati feltételek:
magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
felsőfokú műszaki végzettség és legalább középfokú munkavédelmi szakképzettség.
Előnyt jelent:
közigazgatási gyakorlat,
közigazgatási szakvizsga,
készség szintű számítástechnikai ismeret (ECDL vizsga).

A pályázathoz csatolni kell:
az eddigi szakmai életutat részletesen bemutató önéletrajzot, kézzel írt motivációs levelet,
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
iskolai, illetve egyéb végzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolatát,
két darab 4x4-es színes fényképet.
A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint az OMMF Közszolgálati Szabályzata
alapján történik. A munkakör összeférhetetlenségi nyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését
követően tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január 20.
A pályázatot – zárt borítékban – az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
Humánpolitikai Főosztályára (1024. Budapest, Margit krt. 85.) kell benyújtani: A borítékon
kérjük feltüntetni:
„Pályázat az OMMF Munkavédelmi Főosztálya munkavédelmi szakügyintéző
munkakörére”.
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatokat a Munkavédelmi Főosztály vezetője bírálja el a beérkezett pályázati anyagok
alapján, a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. A pályázók a pályázat eredményéről az
elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati
anyagát az értesítéssel egyidejűleg postai úton visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét
és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.
Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni 06-1-346-9578 telefonszámon lehet.

