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A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § (1) bekezdése,
valamint a 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján

a KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI
IGAZGATÓSÁG
PÁLYÁZATOT HIRDET
Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási
Osztály,
árvízvédelmi referens
munkakör betöltésére.

Az árvízvédelmi ügyintéző feladatkörei















kapcsolattartás a munkakörében meghatározott működési területre eső települések
önkormányzataival, társ vízügyi és a területi környezetvédelmi, természetvédelmi,
hajózási és egyéb szervekkel, hatóságokkal
beruházási, fenntartási és üzemelési munkák előkészítése során a tervező és kivitelező
vállalatokkal és egyéb hatóságokkal történő kapcsolattartás
vagyonkezelői hozzájárulás kiadása során a kérelmet benyújtóval történő
kapcsolattartás
Igazgatóság vagyonkezelésében levő művek vízjogi engedélyezésének előkészítése;
javaslattétel az Igazgatóság feladattervének összeállításához;
az Igazgatóság jóváhagyott feladattervéből ráháruló feladatok elvégzése;
szakágazati állásfoglalás kialakítása és képviselete a közigazgatási bejáráson;
az árvízvédelemmel kapcsolatos közép- és hosszú távú tervezési feladatok végrehajtása;
az árvízvédelem szakágazati, fejlesztési, beruházási és fenntartási feladatainak
végrehajtása, szakági irányítása és ellenőrzése;
a folyamszabályozás és jégveszély elhárítás érdekében a felkészülési tevékenység
végrehajtása;
műszaki nyilvántartások, adatbázisok készítése;
tevékenységéhez szükséges adatok gyűjtése, elemzése;
a felettes szervek által kért eseti adatszolgáltatás előkészítése;
közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása;






a Vízügyi Alapadatrendszer Törzsadatkezelő Alkalmazás (VARTA) árvízvédelmi
szakágazatot érintő objektumainak kezelése, karbantartása;
felmerülő modellezési folyamatokhoz kapcsolódó műszaki-szakági feladatok ellátása;
Pályázatok írásában és projektek lebonyolításában való részvétel;
Területi előadóként kapcsolattartás az illetékességébe tartozó Szakaszmérnökség
munkatársaival, a Szakaszmérnökség által elvégzett munkák megtekintése és
ellenőrzése.

Pályázati feltételek:






okleveles építőmérnöki végzettség
egyéb mérnöki + ár- és belvízvédelmi szakmérnöki végzettség;
MS Windows operációs rendszer és Office programok ismerete;
Magyar állampolgárság;
Büntetlen előélet.

Előnyt jelent:





Vízkárelhárításban szerzett gyakorlat;
Térinformatikai és modellezési ismeretek (Hec-RAS, ArcGIS, MIKE 11 és MIKE 21,
AutoCAD, Civil 3D);
Területismeret (Ipoly vízgyűjtő, Duna Szob-Dunaföldvár közötti szakasza, Zagyva
vízgyűjtő)
„B” kategóriás gépjárművezetői engedély

A pályázóval szembeni elvárások:








önálló munkavégzés;
ügyfelekkel való kapcsolattartás;
stressztűrő képesség;
együttműködő képesség;
a sokoldalú feladat elvégzése iránti fogékonyság;
precizitás;
rendszeretet.

A pályázat tartalmazza:





Motivációs levél;
Részletes, fénykép nélküli szakmai önéletrajz;
Az iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb képzettségeket igazoló okiratok
másolata;
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázat tartalmát
megismerhetik

A
pályázatot
e-mailben,
szkennelt
formában
kérjük
megküldeni
a vas.katalin@kdvvizig.hu email címre. Az e-mail tárgyaként a következő szöveget kérjük
megadni: árvízvédelmi ügyintéző.
Beküldési határidő: 2019. december 20.

Az árvízvédelmi ügyintéző munkakör betöltője a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény, valamint a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti
jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet szerinti
illetményre és juttatásokra jogosult.
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól.
Felhívjuk figyelmét, hogy a GDPR rendelkezéseinek megfelelően csak fénykép nélküli
önéletrajzot áll módunkban befogadni és kezelni. A pályázatok elbírálására a benyújtási
határidőtől számított 15 napon belül kerül sor, a pályázatokat bizalmasan kezeljük.
Visszajelzést csak a személyes beszélgetésre behívott jelentkezők kapnak. A részünkre
megküldött pályázati anyagot elbírálás után megsemmisítjük, annak visszaküldésére nincs
lehetőség. A nyertes pályázó kiválasztása után a munkakör azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatás az Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási
Osztályon kérhető a 1/477-3500 telefonszámon (12001-es és 12161-es mellék).

