FELHÍVÁS
duális képzésben szakmai gyakornoki pozíció betöltésére
A Központi Statisztikai Hivatal a Kecskeméti Pallasz Athéné Egyetemmel (PAE) kötött
együttműködési megállapodása alapján pályázatot hirdet szakmai gyakornoki pozíció betöltésére a
PAE GAMF Műszaki és Informatikai Kar gazdálkodási és menedzsment alapképzése keretében
duális képzésre jelentkezők számára.
A szakmai gyakorlat helyszíne:
Központi Statisztikai Hivatal, 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7.
A szakmai gyakorlat időtartama:
A szakmai gyakorlatra a duális képzés hét féléves teljes időtartama alatt kerül sor,
2017. szeptember 1. és 2021. január 30. között. Az aktuális félév beosztása a szemeszter kezdetét
megelőzően kerül egyeztetésre a KSH és a PAE között.
A szakmai gyakorlóhely és a gyakorlat által érintett szakterület rövid bemutatása:
Nap, mint nap több millió ember érdeklődik Magyarországon és a világon a KSH magas szakmai
színvonalú adatai, elemzései iránt. Az intézmény a magyar hivatalos statisztikai szolgálat
zászlóshajója, meghatározó szerepét a statisztika területén szerzett 150 éves tapasztalat, a kiválóan
szervezett integrált informatikai rendszerek, a leghaladóbb adatgyűjtési és statisztika módszerek
alkalmazása biztosítja. Tevékenysége átfogja a gazdaság és a társadalom minden szegmensét, a
statisztikai adatok begyűjtésétől és minőségellenőrzésétől a tájékoztatási adatbázisok, adatsorok
előállításán, közzétételén keresztül, az új fejlesztésű adatgyűjtő és feldolgozó informatikai
rendszerekig. Az önálló szakmai felelősséggel rendelkező és új fejlesztési kihívásokat megvalósító,
kiemelkedő nemzetközi aktivitású szervezet a statisztika egyik elismert európai intézménye is. A
statisztikai munkafolyamat, az adat-előállítás kiválóságra törekvő, folyamatos és magas színvonalú
minőségbiztosításra alapozódik. Működése során nemcsak a környezet megóvására törekszik, de
adatfelhasználóinak is egyre több környezetbarát szolgáltatást kínál, munkatársai számára pedig a
kormánytisztviselői státuszhoz kapcsolódóan számos juttatást és jóléti szolgáltatást biztosít,
melyeknek köszönhetően 2015-ben elnyerte a „Családbarát munkahely” díjat.
A hivatalban duális képzés keretében szervezett szakmai gyakorlatra félévenként előzetesen
meghatározott beosztás szerint kerül sor a hivatal különböző szervezeti egységeinél, mentorok
közreműködésével. A képzés elméleti és gyakorlati elemeket, projektfeladatok önálló megoldását
foglalja magában.
Központi Statisztikai Hivatal – Elnöki főosztály
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Jelentkezés feltételei:
- Magyar állampolgárság,
- Érettségi bizonyítvány, ennek hiányában befejezett utolsó középiskolai félévi bizonyítvány,
- Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
- A pályázó jelentkezett a Pallasz Athéné Egyetem duális képzésére gazdálkodási és
menedzsment alapszakon.
Elvárt kompetenciák:
- Nyitottság, rugalmasság;
- Együttműködési képesség;
- Önálló feladatvégzés.
Az elbírálásnál előnyt jelent:
- középfokú angol nyelvismeret szóban és írásban
- közgazdaságtani, statisztikai ismeretek, érdeklődés a statisztika iránt
Felvehető hallgatók száma: 2 fő
A pályázat benyújtásának módja:
A szakmai gyakornoki pozícióra jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet, a oktatas@ksh.hu
email oldalon keresztül önéletrajz és motivációs levél megküldésével.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.
A pályázat elbírálásának módja:
Amennyiben a pályázati feltételeknek a jelentkező megfelelt, továbbá a pályázat a munkáltató
figyelmét felkeltette, szóbeli meghallgatásra kerül sor. A pályázat eredményéről a pályázókat
írásban tájékoztatjuk.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Keszthelyiné Kobzos Katalin szakmai
tanácsadó nyújt (tel. 06-1-345-6301; Kati.Keszthelyi@ksh.hu).
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