PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI IRODÁJÁN
„VIZSGÁLÓ”
ÁLLÁSHELY BETÖLTÉSÉRE
Kedves Leendő Kollégánk!
A Gazdasági Versenyhivatal Fogyasztóvédelmi Irodájának csapatába vizsgáló munkatársakat keresünk.

Örömmel fogadnánk olyan kollégát, aki
•
•
•
•
•
•

proaktívan kommunikál, szeret közösen gondolkodni,
szívesen érvel és hallgatja meg mások érveit,
nyitott az új megközelítésekre, innovatív,
megoldásorientált,
felelősséget vállal a saját munkájáért,
nem ijed meg a komplex problémáktól, tud a részletekre figyelni, ám eközben nem veszíti el a fókuszt.

A vizsgálói munka során szerepe van a precizitásnak és a pontosságnak, időnként a monotóniatűrésnek, a
dolgok mögé látás képességének, az elemzőkészségnek, a lelkesedésnek és a kíváncsiságnak, valamint az
állandó tanulás iránti igénynek. Jogalkalmazók vagyunk, így elkerülhetetlen az alkalmazandó jogszabályok
és a joggyakorlat nagyon alapos ismerete.
Hiszünk abban, hogy a munkánk hatással van a gazdaság valamennyi érintettjére és a közigazgatásnak azon
területén dolgozunk, amely a fogyasztók számára is kézzelfogható hasznot tud elérni, míg a vállalkozásokat
a jó gyakorlatok felé tereli.

A GVH kollégái számos előnyt élveznek, többek között:
•
•
•

rugalmas munkarend, „családbarát” munkáltató;
továbbképzési lehetőségek;
a kollégák egészségére, testi és szellemi jólétére irányuló kezdeményezések.

Pályázati feltételek:
•
•

felsőfokú – elsősorban jogász, közgazdász, szociológus, pszichológus – végzettség, utóbbi két
végzettség esetében piackutatás és/vagy marketing területén szerzett tapasztalat.
legalább középfokú "C" típusú angol nyelvvizsga, aktív nyelvtudással.

További feltételek:
•

•
•
•

A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII.
törvény (Küt.) 51. §-ban foglalt általános összeférhetetlenségi szabályokon felül a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényben (Tpvt.) foglalt
összeférhetetlenségi szabályok betartása.
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség és három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány.
Integritás iránti elkötelezettség.
A foglalkoztatásra, valamint az egyéb juttatásokra a Küt., a Tpvt., valamint a GVH belső szabályzatainak
rendelkezései az irányadóak.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
•
•
•

a fogyasztóvédelem területén szerzett gyakorlat;
UX területen szerzett ismeretek és/vagy gyakorlat;
jogi szakvizsga;
külföldön vagy nemzetközi munkakörnyezetben szerzett releváns tapasztalat.

Benyújtandó dokumentumok:
•
•
•
•
•

a részletes szakmai önéletrajz;
végzettséget, idegennyelv-ismeretet igazoló bizonyítványok másolatai;
a motivációs levél, melyben a pályázó arra is kitér, hogy mi az elvárt bérigénye;
a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában részvevők a pályázó személyes
adatait megismerhetik;
az előnyként figyelembe vehető tapasztalatok bemutatása, esetleg ajánlólevél.

Benyújtási határidő és a benyújtás módja:
A jelentkezéseket 2021. május 14-ig várjuk a humaneroforras@gvh.hu e-mail címre.
Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni a jeligét: „GVH FVI vizsgáló pályázat”.
A beérkezett pályázatok előszűrése után a GVH vezetése a pályázat tartalma alapján legalkalmasabbnak ítélt
jelentkezőkkel személyes meghallgatást tart, kompetencia alapú interjút készít.
A sikeres pályázóval a GVH a Küt. szerinti közszolgálati jogviszonyt létesít 6 hónap próbaidő kikötése mellett.

További információk:
Munkánkat az alábbi oldalakon követheti nyomon:
https://www.gvh.hu;
http://megfeleles.hu/
https://www.facebook.com/versenyhivatal/
https://www.linkedin.com/company/hungarian-competition-authority
Amennyiben további kérdése lenne, forduljon bizalommal a GVH HR csapatához az alábbi e-mail címen:
humaneroforras@gvh.hu
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