Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása
külső pályázatot hirdet
az Informatikai Főosztály
Informatikai Fejlesztési Osztályán
informatikai szakértő referens (I/E)
munkakör betöltésére.
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2.
Munkakörben ellátandó feladatok:
-

-

-

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013.
évi L. törvényben meghatározott feladatok keretein belül az elektronikus információs
rendszer biztonságáért felelős személyként felel a szervezetnél előforduló valamennyi,
az elektronikus információs rendszerek védelméhez kapcsolódó feladat ellátásáért.
Gondoskodik a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonságával
összefüggő tevékenységek jogszabályokkal való összhangjának megteremtéséről és
fenntartásáról.
Elvégzi vagy irányítja az elektronikus információs rendszerek védelméhez kapcsolódó
tevékenységek tervezését, szervezését, koordinálását és ellenőrzését.
Előkészíti a szervezet elektronikus információs rendszereire vonatkozó informatikai
biztonsági szabályzatot.
Előkészíti a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba
sorolását és a szervezet biztonsági szintbe történő besorolását.
Véleményezi az elektronikus információs rendszerek biztonsága szempontjából a
szervezet e tárgykört érintő szabályzatait és szerződéseit.
Irányítja, tervezi a SOC (Security Operations Center) tevékenységét, részt vesz az
incidensek kezelésében, meghozza a szükséges döntéseket az incidensek kezeléséről.
Kapcsolatot tart a hatósággal és a kormányzati eseménykezelő központtal.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
NAV IT biztonsági feladatainak tervezése, irányítása, felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (továbbiakban: NAV tv.),
rendelkezései az irányadók, azonban a speciális szaktudást igénylő feladatra tekintettel az
állami adó- és vámhatóság vezetője személyi illetményt állapíthat meg.

Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság,
 cselekvőképesség,
 büntetlen előélet,
 a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök
képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Kormányrendelet 1. melléklet 13. a)
pontjában meghatározott informatikai munkakörcsoportban előírt iskolai végzettség,
 elektronikus információbiztonsági vezető képesítés, vagy Certified Information System
Auditor (CISA), vagy Certified Information Security Manager (CISM), vagy Certified
in Risk and Information Systems Control (CRISC), vagy Certified Information
Systems Security Professional (CISSP) érvényes oklevél, vagy az itt felsorolt 5
szükséges szakterületen szerzett legalább 5 éves tapasztalat,
 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt előzetes munkaköri (egészségügyi)
alkalmassági vizsgálat,
 a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a NAV Központi Irányítása
Biztonsági Főosztálya által végzett biztonsági célú ellenőrzés.
 a NAV tv. 33/B-33/F. §-aiban foglalt összeférhetetlenségi szabályoknak való
megfelelés.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:






Security Operations Centerben SOC elemzőként szerzett tapasztalat,
információbiztonsági védelmi eszközök magas szintű ismerete,
etikus hacker tanúsítvány,
közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga,
angol nyelvtudás.

Elvárt kompetenciák:







precíz munkavégzés, megbízhatóság,
kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
nagyfokú önállóság, terhelhetőség, strukturált gondolkodás,
kockázatkezelési és elemzési készség,
problémamegoldó-, konfliktuskezelő képesség,
csapatmunkára való alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:





Önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a
közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó
szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek
nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) számú Kormányrendelet 1. sz. melléklete
szerinti formátumban.
Iskolai végzettséget, szakképzettséget, valamint nyelvvizsgáit igazoló okiratok
másolata.
Rövid motivációs levél, amelyben a pályázó ismerteti eddig ellátott szakmai feladatait.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 05.
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy minden csatolandó dokumentumot egyszerre
szükséges benyújtani, mert csak a hiánytalan és fenti határidőig beérkezett pályázatot
tekintjük érvényesnek.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása
Humánigazgatási Főosztály címére történő megküldésével (1054 Budapest, Széchenyi
utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 1/2019, valamint a munkakör megnevezését: informatikai szakértő referens
(I/E).
vagy
 Elektronikus úton – 2019. 07.05-én 12 óráig - maximum 3 MB terjedelemben, tárgy
mező: 1/2019. IFO – a NAV KI Humánigazgatási Főosztály részére a
ki.hfo_palyazat@nav.gov.hu e-mail címen keresztül.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtási határidőt követően a munkáltató jogkör gyakorlója dönt a pályázatokról,
amelynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 05.

