
PÁLYÁZAT 
Országos Vízügyi Főigazgatóság 

 
MONITORING REFERENS 

munkakör betöltésére 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 5.. 
 
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban OVF) a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet monitoring 
referens munkakör határozott időre (2020.04.11-ig) történő betöltésére.  
 
Tevékenységét az Országos Vízjelző Szolgálat osztályvezetőjének közvetlen 
alárendeltségében végzi. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  
 
A munkavégzés helye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D. 

 

A munkakörbe tartozó feladatok: 
• az Országos Vízjelző Szolgálat operatív és fejlesztői munkájában történő részvétel, 
• Európai Uniós nemzetközi projektek koordinációja, menedzsmentje 
• együttműködés és kapcsolattartás a projekt konzorciumi partnereivel, egyéb szakmai 

és hivatalos résztvevőkkel, az intézmény pénzügyi és kommunikációs szakembereivel, 
• projektekhez kapcsolódó belföldi és külföldi szakmai rendezvényeken való részvétel, 
• részvétel az osztály éves feladattervének végrehajtásában, 
• társ-osztályokkal való együttműködés, 
• az osztály, a főosztály és a főigazgatóság egyéb feladataiban való részvétel, utasítás 

szerint. 
 

 
Pályázati feltételek: 

• felsőfokú mérnöki vagy természettudományi végzettség, 
• Microsoft Office alkalmazások alapos ismerete, 
• jó kommunikációs készség angol nyelven írásban és szóban egyaránt (tárgyalóképes), 
• csapatmunkára alkalmasság, 
•  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• programozói tudás 
• vízrajzi, árvíz-hidrológiai tapasztalat, 
• nemzetközi projektekben, elsősorban Európai Uniós projektek kezelésében szerzett 

tapasztalat, 
• önálló, gyors precíz munkavégzés, 
• nagyfokú rugalmasság, terhelhetőség, 

 
 



 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél 
• iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata, 
• amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri, szükséges 3 hónapnál nem régebbi 

hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása, 
• nyilatkozat, hogy a pályázat dokumentumait a bírálók megismerhetik. 

 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra "A vízügyi igazgatási 
szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól" szóló 
391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 

• a pályázat elbírálását követően azonnal, 3 hónap próbaidő kikötése mellett. 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 20.  

A pályázatok benyújtásának módja: 

A pályázatot a palankay.patricia@ovf.hu  e-mail címre kell megküldeni az „OVF monitoring 
referens” jelige feltüntetésével. 

A pályázat elbírálásának rendje: 
 
Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az 
alkalmasnak ítélt pályázókkal történt személyes elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. A 
pályázókat a pályázat elbírálásának eredményéről írásban tájékoztatja, egyben a pályázati 
dokumentációk törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. A pályázat kiírója fenntartja 
magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek 
nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 12.  
 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Palánkay Patrícia osztályvezető nyújt 
a 06-1-225-4400/10235 telefonszámon és Csík András mb. főosztályvezető a 06-1-225-
4400/10060 telefonszámon.  
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