P Á L Y Á Z A T I

F E L H Í V Á S

GAZDASÁGI VERSENYHIVATALBAN
„VIZSGÁLÓ”
ÁLLÁSHELY BETÖLTÉSÉRE

A Gazdasági Versenyhivatal elnöke pályázatot hirdet vizsgáló irodákon „vizsgáló” munkakör
betöltésére, közszolgálati jogviszonyban 6 hónap próbaidő kikötése mellett az alábbi
feltételekkel:
Pályázati feltételek:




jogi egyetemi végzettség;
legalább 2 év diploma utáni releváns - gazdasági jogi, közbeszerzési, közigazgatási,
versenyjogi területen szerzett - munkatapasztalat,
legalább középfokú "C" típusú angol nyelvvizsga, aktív nyelvtudással.

Elvárt kompetenciák:








magas szintű írásbeli és szóbeli kifejezőkészség;
önálló munkavégzés képessége;
elemzőkészség;
csapatmunkára való nyitottság, együttműködési készség;
pontosság, a tevékenységhez kapcsolódó adminisztratív teendők precíz ellátása;
szabálytisztelet, eljárásjogi készség;
határidők szigorú betartása;

További feltételek:



A Kttv.-ben foglalt általános összeférhetetlenségi szabályokon felül a Versenytörvényben
foglalt összeférhetetlenségi szabályok betartása.
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:



jogász végzettség mellett egyetemi szintű közgazdász diploma;
a GVH-ban eltöltött korábbi gyakorlat során szerzett tapasztalat (szakmai gyakorlat,
ösztöndíjas foglalkoztatás).

A pályázat részeként benyújtandó:


a részletes szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletének
megfelelően teljes körűen kitöltve);



végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolatai;



a motivációs levél, melyben a jelölt arra is kitér, hogy miért szeretne a GVH-ban
dolgozni és a vizsgáló irodák tevékenysége közül mely szakterület érdekli leginkább;



a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában részvevők a
pályázó személyes adatait megismerhetik;

Amit a GVH nyújt:
A sikeres pályázó


kihívást jelentő versenyjogi ügyeken dolgozhat a közjó és a fogyasztók érdekében,



részt vehet a GVH nemzetközi szakmai munkájának alakításában, szakmai tréningeken
vehet részt, hogy tudását gyarapítsa és naprakészen tartsa,



jövőbeli munkája gyakran igényli az innovatív megoldásokon való gondolkodási
képességet a felmerülő komplex problémákra,



naprakész ismereteket szerez a versenyjogi jogalkalmazással és az antitröszt
közgazdaságtanával kapcsolatos kérdésekben, mind a hazai, mind a nemzetközi trendek
tekintetében,



megismeri a versenyhatósági piacelemzések, ágazati vizsgálatok módszertanát,



ráláthat az egyes közpolitikák verseny érdekében történő befolyásolására tett
törekvésekre,



gyakorlatot szerez a versenyfelügyeleti eljárásokra irányadó anyagi és eljárási
jogszabályok alkalmazásában, a piaci szereplőkkel történő kommunikációban,



munkatársa lesz egy olyan hatóságnak, amely a versenyhatóságok európai és nemzetközi
hálózatának tagjaként naprakész elméleti és gyakorlati tudást szerez az antitröszt és a
versenyellenes megállapodások területén.

Az illetményre, valamint az egyéb juttatásokra a Kttv., a Tpvt., valamint a GVH belső
szabályzatainak rendelkezései az irányadóak.
A jelentkezéseket legkésőbb 2017. március 1. 16 óráig lehet eljuttatni e-mail-en
(humaneroforras@gvh.hu) vagy postai úton (1391 Budapest 62. Pf.: 211.). Postai úton beküldött
pályázatok közül határidőben benyújtott pályázatnak az a pályázat számít, amely a GVH
postafiókjába legkésőbb 2017. március 1-jéig beérkezik.
A beérkezett pályázatok előszűrése után a GVH vezetése a pályázat tartalma alapján
legalkalmasabbnak ítélt jelentkezőkkel személyes meghallgatást tart, kompetencia alapú interjút
készít. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
További információk a GVH-ról: https://www.gvh.hu
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