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Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Vízvédelmi és Vízgyűjtőgazdálkodási Osztály
Vízgazdálkodási Csoportjához
pályázatot hirdet

víziközmű referens
munkakör betöltésére.
Feladatok:













Kiemelt feladata a víziközmű társulatokkal kapcsolatos szakmai ellenőrzés ellátása a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 39. § (2) alapján.
Közreműködés a közműves és ipari vízellátással és szennyvízkezeléssel, ideértve a
települési ivóvízminőség-javítással, valamint a települési szennyvizek tisztításával és
ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos nemzeti és regionális programok készítésében,
illetve a vízügyi hatósági, szakhatósági eljárásokban.
Közreműködés a Víziközmű - online adatfeldolgozó rendszer Igazgatóság részére előírt
feladatainak és az OSAP 1376, 1378 és BOI5 adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok
ellátásában.
Közreműködik a Települési Szennyvíz Információs Rendszer ügyfélszolgálatának szakmai
feladatainak ellátásában. Részvétel a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és - tisztítási
Megvalósítási Program kétévenkénti felülvizsgálatával összefüggő szakmai anyag
elkészítésében, ezen belül: az adatok alapján szennyvíztisztító telepekre vonatkozó éves
kapacitás-kihasználtsági felülvizsgálat elvégzésében és az összefoglaló jelentés
elkészítésében.
Közreműködés az Igazgatóság vízvagyon-kezelési feladatainak végrehajtásában.
Közreműködés a Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervében, a részvízgyűjtőkvalamint az alegységek terveiben megfogalmazott intézkedések Igazgatóság által
elvégzendő feladatainak végrehajtásában.
Közreműködés az ÉMVIZIG működési területének vízgazdálkodását érintő koncepciók,
helyi építési szabályzatok, víziközmű tervek, jelentések és statisztikák elkészítésében.
Részvétel a területi kárelhárítási tervek víziközmű szakterületet érintő munkarészeinek az
elkészítésében.
Részvétel a Csoport működési körét érintő létesítmények tervezési és engedélyezési
feladatainak ellátásában, az objektumazonosítási és vagyonkezelői nyilatkozatok
összeállításában.
Közreműködés a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi
területfejlesztési koncepcióknak és programoknak, a kiemelt térségek és megyék
területrendezési terveinek, valamint a településrendezési terveknek a véleményezésében és
végzi az ezekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetését.

Követelmény:





felsőfokú szakirányú végzettség (környezetmérnök, vízépítő mérnök, építőmérnök),
felhasználói szintű MS Office ismeret,
pontosság, szakszerűség, jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet (jogviszony létesítés elengedhetetlen feltétele az
erkölcsi bizonyítvány).

Előny:






a betöltendő munkakörhöz hasonló munkavégzési tapasztalat,
térinformatikai ismeretek,
B kategóriájú jogosítvány,
gyakorlat a vízgazdálkodási/víziközmű adatok feldolgozásában és értékelésében,
szakmai nyelvvel bővített angol nyelvtudás.

Amit ajánlunk:
 határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés,
 a 391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet által meghatározott illetmény és előmenetel,
 referens munkakör,
 szakmai fejlődés biztosítása,
 igény esetén elhelyezés ÉMVIZIG szálláson, fürdőszobás szobában.
Munkavégzés helye: ÉMVIZIG Központ, 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 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,
 formanyomtatványon benyújtott nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, továbbá, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevő személyek
megtekinthetik. A formanyomtatvány elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen.
Amennyiben a pályázati anyag semmilyen formában sem tartalmaz személyes adatkezelési
hozzájárulást, a pályázati anyag nem kerül befogadásra,
 esetleges referenciák.
A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók:
A pályázatot 2018. augusztus 19. napig beérkezően lehet megküldeni postai úton vagy
elektronikusan a következő címre:
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Igazgatási és Jogi Osztály
3530 Miskolc, Vörösmarty út. 77.
Postacím: 3501 Pf.:3.
Tel.:(46) 516-625, Fax.: (46) 516-601
e-mail: cv@emvizig.hu

A motivációs levélen kérjük feltüntetni a „víziközmű referens” jeligét.
A munkakör betöltője a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízügyi
igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló
391/2017. (XII.13.) Kormányrendelet szerinti illetményre és juttatásokra jogosult.
A pályázatok elbírálására 2018. augusztus 31. napjáig kerül sor. A kiírásnak megfelelő
pályázatokat értékelő bizottság – az írásos pályázatok és személyes meghallgatás alapján – bírálja
el és tesz javaslatot az álláshely betöltésére.
Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság az álláspályázatot benyújtók személyes adatait az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi európai uniós és egyéb hazai
jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, különösen az
információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdése alapján
célhoz kötötten, kizárólag az álláspályázatok betöltése érdekében, ügyviteli célból kezeli és tartja
nyilván.
Fentiek alapján a kiválasztásra nem kerülő jelentkezők személyes adatait - hozzájárulásuk esetén –
kizárólag az álláspályázat tárgyát képező munkakör betöltésétől számított 4 hónapig (a pályázat
eredményeként kiválasztott személy próbaidejének lejártáig) tárolja, őrzi, szükség esetén
kezeli az Igazgatóság. A kezelés körébe értendő azon tevékenység is, amely során az Igazgatóság a
4 hónapos időtartam alatt a pályázót a nyitott, vagy megnyíló pozíciók betöltése érdekében
megkeresi.
Az álláspályázatot benyújtónak az álláspályázat részeként benyújtandó formanyomtatvány szerinti
nyilatkozaton szükséges jelezni azt, hogy a 4 hónap időtartamú tároláshoz, őrzéshez, szükség
szerinti kezeléséhez hozzájárul-e, vagy kéri adatainak törlését. Az adatkezelési formanyomtatvány
elérhető a www.emvizig.hu/Allas/Allas.asp címen.
Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást a benyújtott álláspályázat
semmilyen formában sem tartalmaz, a pályázati anyag nem kerül befogadásra.
Abban az esetben, amennyiben a pályázatot benyújtó nem járul hozzá a 4 hónap időtartamú
adatkezeléshez, az adatok automatikusan, az álláspályázatok értékelését és a pályázók értesítését
követően törlésre kerülnek.
A pályázat elbírálását követően valamennyi jelentkező értesítése – elsősorban elektronikus úton
– megtörténik arról, hogy kiválasztásra került-e az adott munkakör betöltésére.
A pályázati anyagként beküldött eredeti dokumentumok a jelentkező által megadott elérhetőségre
visszaküldésre kerülnek.
A nyertes pályázó kiválasztása után a munkakör azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekben tájékoztatás kérhető:
Gulyás Zoltán osztályvezető
Tel: (46) 516-660, Fax: (46) 516-601
e-mail: Gulyas.Zoltan@emvizig.hu

