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PÁLYÁZAT 
Országos Vízügyi Főigazgatóság 

 
 

NEMZETKÖZI REFERENS 
munkakör betöltésére 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 5.  

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet nemzetközi referens munkakör 
határozott időre (2020.12.31-ig) szóló betöltésére. 
 
Tevékenységét a Nemzetközi Önálló Osztály vezetője közvetlen alárendeltségében végzi. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  
Munkavégzés helye: Budapest 
 
A munkakörbe tartozó feladatok:  
 
Általános feladatok: 
 

• a Nemzetközi Önálló Osztályon az SZMSZ Ügyrend keretei között végzi munkáját, 
melynek keretében nemzetközi kapcsolattartás, ügyintézés körébe tartozó feladatot lát 
el 

• ellátja és koordinálja az OVF nemzetközi feladataihoz kapcsolódó tevékenységeket az 
ügykövetési rendszer használatával 

 
Szakmai feladatok: 
 

• a Főigazgatóság külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos utazási, protokoll és szervezési 
feladatait feladatainak koordinálása, ellátása  

• ellátja a Főigazgatóság külföldi kapcsolataival, határvízi tárgyalásokkal, EU 
munkacsoportokkal kapcsolatos szervezési, koordinátori és nyilvántartási feladatait 

• gondoskodik a kiutazási engedélyek iránti kérelmek előkészítéséről, segíti a 
kiutazáshoz szükséges adminisztrációs feladatok végrehajtását,  

• vezeti a kiutazásokhoz kapcsolódó nyilvántartásokat, ellátja a dokumentációs 
feladatokat 

• intézi a külföldi kiutazásokhoz kapcsolódó foglalásokat, megrendeléseket, 
nyilvántartja a külföldi kiküldetési beszámolókat 

• szervezi a nemzetközi, belföldi fogadásokat 
 
Pályázati feltételek:  
 

• Főiskolai végzettség, 
• Microsoft Word, Excel ismerete, 
• kiváló helyesírás és fogalmazás, 
• önálló munkavégzés, 
• büntetlen előélet, 
• magyar állampolgárság, 
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Előnyt jelent: 
 
• tárgyalási szintű angol nyelvismeret, 
• jogi vagy közgazdasági tapasztalat, 
• nemzetközi események szervezése területén szerzett gyakorlat, 
• közigazgatásban szerzett tapasztalat. 
 
Pályázat tartalma:  
 

• motivációs levél; 
• részletes, fényképes szakmai önéletrajz; 
• iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata 

érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás 
 
 
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 pályázatok benyújtásának módja: 

A pályázatot elektronikus úton palankay.patricia@ovf.hu email címre kell eljuttatni az OVF 
„nemzetközi 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 pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk. A 
meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető. 

A pályázati felhívással kapcsolatosan szakmai kérésekről további felvilágosítás kérhető 
Horváth Balázs osztályvezető úrtól a (+36-1-225-44-00/10330) számon. 
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