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Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Vízrendezési és Öntözési Osztálya
pályázatot hirdet

Vízrendezési referens
munkakör betöltésére.
Feladatok:




az ÉMVIZIG működési területén lévő síkvidéki és dombvidéki vízrendezési művekkel,
valamint a vízhasznosítási művekkel kapcsolatos szakmai feladatok ügyintézői / referensi
szintű ellátása,
síkvidéki és dombvidéki vízrendezési művek, valamint a vízhasznosítási művek
fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak szervezése, koordinálása, ellenőrzése,
közfoglalkoztatásban alkalmazott közfoglalkoztatottak munkavégzésének előkészítése,
szervezése, ellenőrzése,

 vízkárelhárítás (árvíz-, belvíz-, helyi-vízkárelhárítás) műszaki feladatainak helyi
irányításában való részvétel,


Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztési projektek előkészítése, pályázatok
kidolgozásában, lebonyolításában való részvétel,

 vízügyi hatósági,
közreműködés.

szakhatósági

és

vízügyi

felügyeleti

eljárásokban

való

Követelmény:




szakirányú felsőfokú végzettség (vízépítőmérnök, építőmérnök, meliorációs mérnök),
felhasználói szintű MS Office ismeretek,
cselekvőképesség, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az
erkölcsi bizonyítvány.)

Előny:





térinformatikai szoftverek felhasználói szintű ismerete (Arc Map, AutoCAD)
1D 2D hidrodinamikai modellező szoftverek felhasználói szintű ismerete,
angol, vagy szlovák középfokú nyelvismeret,
vízgazdálkodással, vízkárelhárítással kapcsolatos jogszabályok ismerete,






vízügyi ágazatban, vízkárelhárításban (árvíz, belvíz, helyi vízkár elleni védekezésben)
szerzett szakmai tapasztalat,
közigazgatási eljárások intézésében szerzett tapasztalat,
vízrendezési tervezői, szakértői, műszaki ellenőri gyakorlat, vagy jogosultság,
„B” kategóriás vezetői engedély.

Amit ajánlunk:






referensi munkakör,
határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés,
szakmai fejlődés biztosítása,
a 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet által meghatározott illetmény és előmenetel,
igény esetén, elhelyezés szolgálati fürdőszobás szobában.

Munkavégzés helye: ÉMVIZIG Központ; 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 77.
A pályázat tartalmazza:







motivációs levél,
fényképes szakmai önéletrajz,
az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy sikeres pályázat esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
benyújtja,
nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, valamint hogy a pályázatot az
elbírálásban résztvevő személyek megtekinthetik,
esetleges referenciák.

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók:
A pályázatot 2018.04.20. napig beérkezően lehet megküldeni postai úton vagy elektronikusan a
következő címre:
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Igazgatási és Jogi Osztály
3530 Miskolc, Vörösmarty utca. 77.
Postacím: 3501 Pf.:3.
Tel.:(46) 516-625, Fax.: (46) 516-601
e-mail: igazgatasi.osztaly@emvizig.hu
A beküldött pályázati anyagban kérjük feltüntetni a „vízrendezési referens” jeligét.
A munkakör betöltője a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. vízügyi igazgatási szerveknél
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.)
Kormányrendelet által meghatározott illetményre és juttatásokra jogosult.
A pályázatok elbírálására 2018. április 27. napjáig kerül sor. A kiírásnak megfelelő
pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja
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el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére. A pályázatokat bizalmasan kezeljük. Amennyiben a
pályázat elbírálásának határidejéig nem kap értesítést a jelentkező, nem került kiválasztásra, erről
külön értesítést nem kap. A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumokat a jelentkező
elérhetőségére visszaküldjük, a többi melléklet megsemmisítésre kerül. A nyertes pályázó
kiválasztása után a munkakör azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekben tájékoztatás kérhető:
Vasas István- osztályvezető
Tel.: 46/516-650
e-mail: vasas.istvan@emvizig.hu

