Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján
pályázatot hirdet

Operatív Igazgatóság
Informatikai Osztály
informatikai referens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Az osztály felügyelete alá tartozó rendszerek üzemeltetésének és az IT
szolgáltatások folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása. Komplex
műszaki problémák kezelése, kritikus hibák javításának koordinálása.
Támogatáskezelői feladatok informatikai, számítástechnikai támogatása. A
Támogatáskezelő által használt rendszerek bevezetése, üzemeltetése,
karbantartása, a folyamatos fejlesztési, igazítási feladatainak ellátása, egyes
nyilvántartásainak frissítése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Az
illetmény-megállapítás egyedileg történik.

Pályázati feltételek:










Középiskola/gimnázium,
Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Magyar állampolgárság,
Büntetlen előélet és cselekvőképesség,
Vagyonnyilatkozat-tételi, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzés
lefolytatására vonatkozó kötelezettséget elfogadó nyilatkozat,
Legalább egy év szakmai tapasztalat,
Legalább egy év szerver- és hálózat-üzemeltetési tapasztalat,
Kiváló szintű hardverismeret, informatikai és rendszergazdai
ismeret,
Kiváló szintű Microsoft technológiák ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Vizualizációs ismeretek,
 BackupExec rendszerek ismerete,
 Cisco és HP hálózati eszközök üzemeltetésében szerzett
tapasztalat,
 Adatbázisok ismerete (MSSQL, MySQL),
 Nagyvállalati és/vagy állami környezetben szerzett üzemeltetési
tapasztalat,
 Pályázatkezelő szoftverek ismerete,
 Webes programozási ismeretek,
 Linux haladó ismeretek.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai életutat bemutató önéletrajz,
Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok
másolata,
 A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adataiba a pályáztató
betekinthet.



A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: xxxxxxx
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Helembai Eszter részére a
allaspalyazatok@emet.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: xxxxxxx
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.emet.gov.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.emet.gov.hu
honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: xxxxxx
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így
annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

