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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága
pályázatot hirdet
a Jogi-koordinációs és Törvényességi Osztályon
felsőfokú végzettségű kormánytisztviselői álláshelyre,
határozott időre
jogi referens munkakörbe
tatabányai munkavégzési hellyel
I. Adatlap iktatószáma: 3/KE/2019.
II. A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok
1. Munkakör megnevezése: jogi referens
2. Munkakör szervezeti egysége: Jogi-koordinációs és Törvényességi Osztály
3. Munkakör betölthetőségének várható időpontja: 2019. október 16. napjától
4. Jogviszony időtartama: határozott, előre láthatóan 2021. szeptember 30-ig
5. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
6. Munkavégzés helye: Tatabánya
7. Ellátandó feladatok:
• belső szabályozási tevékenységben való részvétel, NAV rendelkezések véleményezése;
• adatszolgáltatások, jelentések készítése;
• segítségnyújtás jogértelmezési, jogalkalmazási kérdésekben;
• büntető feljelentések előkészítése;
• hatósági feladatok ellátása.
8. A jogállásra, az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó jogszabályok, belső
szabályzatok megnevezése: a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a NAV Foglalkoztatási
Szabályzatában foglaltak szerint.
9. Munkakör betöltéséhez elvárt végzettség:
felsőfokú képesítés, jogász szakképzettség.
Munkakör betöltéséhez előnyt jelentő tapasztalat:
•

adózási területen szerzett gyakorlati tapasztalat, de

•

pályakezdőket is szívesen fogadunk.

10. Munkakör betöltéséhez előnyt jelentő nyelvtudás szintje, nyelvvizsga típusa: angol vagy német, közép
vagy felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga
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11. Munkakör betöltéséhez elvárt informatikai ismeret:
MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete.
12. A munkakör betöltéséhez szükséges-e közigazgatási szakvizsga: Nem
13. A munkakör betöltéséhez szükséges-e jogosítvány: Nem
14. A munkakör betöltéséhez szükséges-e vagyonnyilatkozat: Nem
(A vagyonnyilatkozatot nem kell csatolni a pályázathoz!)
15. A pályázótól elvárt, de a 9-13. pontokban fel nem tüntetett további kompetenciák:
•

precíz, lelkiismeretes munkavégzés,

•

jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

•

munkaszervezési és alkalmazkodási képesség.

III. A pályázat adatai
16. A pályázat honlapon való publikálásának kezdő időpontja: 2019. szeptember 02.
17. A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, dokumentumok:
•

A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. §-ban foglaltak alapján a pályázati önéletrajz
kizárólag a Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti formában nyújtható be.
Az önéletrajzminta az alábbi cím alatt érhető el: http://nav.gov.hu/nav/allaspalyazat

•

Az iskolai végzettségeit, szakképesítéseit valamint nyelvvizsgáit igazoló okiratok
másolata.

•

Motivációs levél.

(A dokumentumok nem teljes körű csatolása érvénytelen pályázatot eredményez.)
18. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 20.
19. A pályázat benyújtásának módja: Kizárólag elektronikus úton a komaromavig@nav.gov.hu email címre megküldve, a Humánpolitikai és Igazgatási Osztálynak címezve.
20. A munkakör betöltésének feltételei:
•

Magyar állampolgárság

•

Cselekvőképesség

•

Büntetlen előélet

•

Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 73/2013.(XII.30.) NGM rendelet szerint. (A
pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató kérésére.)

•

A NAV Biztonsági Főosztálya által végzett biztonsági célú ellenőrzés. (A pályázat elnyerése
után, de még a felvétel előtt a munkáltató kérelmére történik.)

•

Megbízhatósági vizsgálat elvégzéséhez hozzájárulás (a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 39. § (5) bekezdésében, valamint a rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 7/A. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében).
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•

A NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által végzett pszichikai alkalmassági
vizsgálat a 73/2013. (XII.30.) NGM rendelet szerint (a pályázat elnyerése után, de még a
felvétel előtt a munkáltató kérelmére történik.)

•

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség előírása esetén a vagyonnyilatkozatot kizárólag a
pályázat elnyerése után a munkáltató külön felhívására kell becsatolni.

21. A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.
22. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatok közül a pályázati anyag és az esetleges
interjú tapasztalatai alapján születik meg a munkáltatói döntés, melynek eredményéről a pályázók
tájékoztatást kapnak.
23. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, elérhetősége:
Matyi Ákos humánigazgatási főreferens 34/519-874
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága

