PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A GAZDASÁGI VERSENYHIVATALBAN
„RENDSZERGAZDA VIZSGÁLÓ”
ÁLLÁSHELY BETÖLTÉSÉRE
Kedves Leendő Munkatársunk!
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Informatikai és Iratirányítási Irodája olyan informatikus kollégák
jelentkezését várja, akik nagy társadalmi presztízsű, kiszámítható és biztonságot nyújtó munkahelyen
szeretnének dolgozni és szakmájukban fejlődni többek között a vizsgálói eljárási cselekmények informatikai
támogatása során.

Ellátandó feladatok:
•
•
•
•
•
•
•

•

Hálózati (Cisco) és szerver oldali (Windows és Linux) infrastruktúra üzemeltetése fürtözött HyperV és VMware alapú virtualizációs környezetben;
Active Directory kezelése, karbantartása, felügyelete;
Exchange levelezőrendszer üzemeltetése;
Munkaállomások és szerverek frissítése, alkalmazások verzióváltása;
A hálózati és lokális nyomtatók üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása;
Mentési rendszer felügyelete;
Teljes körű HelpDesk tevékenység a felhasználók részére (szoftver- és hardver telepítés,
eszközkarbantartás, munkaállomások beállítása, hibaelhárítás, helyszíni és online események
műszaki támogatása);
Nyilvántartási feladatok ellátása (változásmenedzsment nyilvántartás, szoftverlicence nyilvántartás,
végponti nyilvántartás, stb.).

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

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

Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•

magyar állampolgárság;
cselekvőképesség;
büntetlen előélet;
egyetemi vagy főiskolai szintű szakirányú végzettség (így például mérnökinformatikus, vagy
villamosmérnök);
rendszerüzemeltetés területén szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat;
középfokú "C" típusú angol nyelvvizsga.

Elvárt tapasztalat, kompetenciák:
•
•
•

Windows Server üzemeltetésében szerzett tapasztalat (alapvető Windows szerver szolgáltatások
ismerete: AD, DHCP, DNS, Group Policy, IIS, Hyper-V);
MS Exchange levelező kiszolgáló üzemeltetésében szerzett ismeretek;
Hyper-V virtualizációs környezet üzemeltetésében szerzett jártasság;

1

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Linux disztribúciók használatában szerzett alapszintű jártasság;
Határvédelmi megoldások ismerete (spam- és webtartalom szűrés, vírusvédelem, tűzfal);
Hálózati eszközök, szolgáltatások üzemeltetésében és használatában szerzett ismeret (switching,
routing, VLAN, Wi-fi controller, tűzfal, NAT, VPN);
Windows 10, Office, O365 alapos ismerete;
strukturált gondolkodás, rendszerszemlélet;
problémamegoldási készség;
pontosság;
együttműködési készség;
integritás iránti elkötelezettség.

További feltételek:
•

A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII.
törvény (a továbbiakban: 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.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelentő ismeretek:
•
•
•
•
•
•
•
•

System Center komponensek SCCM, SCOM rendszerek;
Sharepoint rendszer;
Adatszivárgás elleni védelmi rendszer;
WebProxy;
Programozási nyelv;
Végpontvédelmi rendszerek (Antivirus, MDM, DLP);
Microsoft/Cisco minősítés(ek);
Powershell.

Pályázatként benyújtandó:
•

a részletes szakmai önéletrajz;

•

végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-ismeretet igazoló bizonyítványok másolatai;

•

a motivációs levél az elvárt bérigény megjelölésével, melyben a jelölt arra is kitér, hogy miért szeretne
a GVH-ban dolgozni;

•

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

•

az esetleg előnyként figyelembe vehető tapasztalatok bemutatása, ajánlólevél.

Benyújtási határidő és a benyújtás módja:
A jelentkezéseket legkésőbb
(humaneroforras@gvh.hu).

2022.

augusztus

31-ig

folyamatosan

várjuk

e-mail-en

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.

A sikeres pályázóval a GVH a Küt. szerinti közszolgálati jogviszonyt létesít 6 hónap próbaidő kikötése
mellett. A foglalkoztatás egyéb feltételeire a Küt., a Tpvt., valamint a GVH belső szabályzatainak
rendelkezései az irányadóak.

További információk:
https://www.gvh.hu;
https://www.facebook.com/versenyhivatal/
https://www.linkedin.com/company/hungarian-competition-authority
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