A Nemzeti Védelmi Szolgálat
Hivatal
Ügyviteli Osztály
2 fő hivatásos állományú munkatársat keres.
A Nemzeti Védelmi Szolgálat Hivatal Ügyviteli Osztálya felvételt hirdet 1 fő kiemelt
főreferensi beosztás, valamint 1 fő kiemelt főelőadói beosztás betöltésére (hivatásos
szolgálati jogviszonyba).
Besorolási kategória: (a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó
szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről
szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet alapján)
kiemelt főelőadó :
C
kiemelt főreferens: D
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)
A munkavégzés helye: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
A munkakörhöz tartózó főbb tevékenységi körök, feladatok:
Az NVSZ feladat- és hatáskörében keletkezett minősített adathordozók minősítésfelülvizsgálati, döntés-előkészítő feladatainak teljes körű ellátása a minősített adat védelméről
szóló 2009 évi CLV. törvényben (Mavtv.) meghatározottak alapján
Az állás betöltésének feltételei:
 Magyar állampolgárság;
 Az 57/2009. (X.30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet által meghatározott előzetes
(egészségügyi és pszichológiai) munkaköri alkalmassági vizsgálaton való részvétel és
azokon „alkalmas” minősítés
 Büntetlen előélet;
 Nemzetbiztonsági ellenőrzéshez hozzájárulás illetve érvényes nemzetbiztonsági
ellenőrzés
 D besorolási kategória esetén:rendészeti szakvizsga
A munkakör betöltéséhez elvárt szakmai ismeretek:
 az adat- és titokvédelem, valamint a minősítés felülvizsgálat területén szerzett,
minimum 5 év szakmai gyakorlat
 bűnügyi szakterületen szerzett gyakorlat a pályázat elbírálásakor előnyt jelent
A munkakör betöltéséhez elvárt informatikai ismeret:
 Felhasználói szintű MS Windows ismeret;
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret;
 Levelező rendszerek felhasználói szintű ismerete.
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Elvárt kompetenciák:
 Pszichés stabilitás
 Pszichés terhelhetőség, stressztűrés
 Önálló és csapatban történő munkavégzés;
 Magas teljesítménymotiváció, szorgalom;
 Pontos, felelősségteljes, lelkiismeretes munkavégzés;
 Kapcsolatteremtő és együttműködési készség;
 Kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások:
 Motivációs levél;
 Szakmai önéletrajz;
 Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
Bérezés:
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.évi
XLII. tv. alapján.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. április 1-től
tölthető be.
A jelentkezés határideje: 2018. február 28.
A jelentkezés módja:
e-mailben az nvsz@nvsz.police.hu címen
A jelentkezések elbírálásának módja:
A személyes beszélgetésre az elvárásoknak legnagyobb mértékben megfelelő jelöltek
kerülnek behívásra. Az eredményről a jelentkezők tájékoztatást kapnak.
A betöltendő munkakörrel kapcsolatban részletes felvilágosítással szolgálhat:
Szakmai kérdések esetében: Bárány Réka r. alezredes, osztályvezető (433-9708)

