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Semmelweis Egyetem

                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem 
Biztonságtechnikai Igazgatóság

  
Polgári és katasztrófavédelmi szakmai vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 , Illés utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- A Semmelweis Egyetemen folyó katasztrófavédelmi, polgári védelmi tevékenység
irányítása, a feladataival kapcsolatos tervező, szervező, oktató, ellenőrző és
adminisztratív tevékenység végzése Magyarország Alaptörvénye, a hatályos közjogi
szabályzók, törvények, kormány-, és ágazati miniszteri rendeletek, továbbá az
Egyetemi Katasztrófavédelmi és polgári védelmi Szabályzata alapján. A
Katasztrófavédelmi és polgári védelmi csoport munkatársainak szakmai tevékenységét
szervezi és irányítja, - Szakterülete vonatkozásában vezetői szinten tervezi, készíti és
szakirányítja az Egyetemen folyó válsághelyzeti, védelmi tevékenységet, terveket;
közreműködik a kiadásra kerülő intézkedések és a bevezetésre kerülő eljárások
szakszerűségének felügyeletében, ellenőrzést kezdeményez és folytat le, elvégzi az
Egyetem szakterületi Szabályzatának pontosítását, aktualizálását. - Szakterületének
megfelelően koordinálja az Egyetemen a felkészülési, megelőzési, a válsághelyzeti, a
védekezési, a mentési – kárelhárítási és helyreállítási feladatokat, részt vesz a LÉR-re
vonatkozó tevékenység tervezésében, felügyeli a szükséges tervek és dokumentáció
elkészítését, segíti a humánerőforrás-, műszaki-, technikai feltételrendszer kialakítását,
javaslatot tesz a válsághelyzeti, védelmi operatív szervek és rendszerek
működtetésére, fenntartására és fejlesztésére. - Az illetékes katasztrófavédelmi szerv
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javaslata, továbbá a védelmi igazgatási szerv határozata alapján megtervezi a polgári
védelmi kötelezettségen alapuló munkahelyi polgári védelmi szervezet megalakítását,
javaslatot tesz tagjainak kijelölésére, kialakítja a szervezet felkészítésének és
működtetésének rendjét. - - - Szakirányítja az Egyetemen a katasztrófavédelmi, polgári
védelmi, egészségügyi válsághelyzeti és LÉR üzemeltetés-folytonosság/biztonság
tárgyú felsőfokú, egyetemi szintű oktatáshoz a tantárgyprogramok, oktatási és
segédanyagok összeállítását, elősegíti a karokon folyó, a szakterülethez kapcsolódó
kötelezően választott, aláírásköteles kritérium tárgyak oktatását, javaslatot tesz az
előadók és oktatók biztosítására.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Főiskola, vagy egyetemi végzettség,
•         Katasztrófa- és polgári védelem szakágazat területén felsőszintű végzettség
•         Katasztrófavédelmi vagy iparbiztonsági szervező szakmairány, tűzoltó

szervező vagy katasztrófa- és polgári védelmi szervező szakképesítés-
elágazás, katasztrófavédelmi szakirányú felsőoktatási szakképzés,
építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,
építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány,
rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,

•         rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány
tűzvédelmi specifikáció, védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és
tűzoltó vagy katasztrófavédelmi szakirány, had- és biztonságtechnikai mérnöki
alapképzési szak, műszaki, katasztrófavédelmi, közlekedési szakirány
(katasztrófavédelmi specializáció) vagy tűzvédelmi szakirány,
katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási,
katasztrófavédelmi műveleti vagy iparbiztonsági szakirány,

•         védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány,
katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői
szakirány, műszaki és technikai szakirány, katasztrófavédelem mesterképzési
szak

•         A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél polgári védelmi és iparbiztonsági
beosztás betöltésére jogosító képesítések elfogadottak a gazdálkodó
szervezeteknél katasztrófavédelmi szakágazatban foglalkoztatottak azonos
szintű képesítéseként

•         Számítógép felhasználói szintű ismerete (Word, Excel, PowerPoint)
•         Büntetlen előélet és cselekvőképesség
•         Hatályos jogszabályok ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Angol és/vagy német nyelv középfokú ismerete
•         Szakmai tapasztalat
•         Katasztrófavédelmi műveleti szakirányon, vagy iparbiztonsági szakirányon

szerzett diploma
•         Biztonsági összekötő (kritikus infrastruktúra) képzés megléte
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•         Vezetői tapasztalat
•         Angol vagy német nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szervezőkészség,
•         Vezetői képesség,
•         Önálló, a határidők betartásával történő, pontos munkavégzés,
•         Jó kommunikációs- és helyzetfelismerő képesség,
•         Jó problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz
•         Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
•         Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat

a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott
személyek, testületek megismerhessék

•         A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett
oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására,
elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

•         A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása,
egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy
egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy
egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban
megjelölt határidőben be kell nyújtani.

•         Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás
megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban
megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

•         Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából
fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-

univ.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2021. november 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
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A jogviszony fajtája 2021. augusztus 1-től munkajogviszony. A próbaidő mértéke 3
hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám:
107559/BTI/2021. A munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint apályázati
eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu
honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.
 

 

Nyomtatás


