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FELHÍVÁS  
álláshely betöltésére  

 

Igazgatóság:      Tájékoztatási Igazgatóság 

Főosztály:       Kiadói főosztály 

Álláshely megnevezése:    Grafikus, webdesigner 

Álláshely besorolása:      Vezető-hivatalitanácsos 

Álláshely legkorábbi betöltésének időpontja:   elbírálást követően azonnal 

A kormányzati szolgálati jogviszony ideje:  határozatlan 

Foglalkoztatás jellege:     teljes munkaidős 

Munkavégzés helye:      1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogviszonyra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvény kormánytisztviselőkre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 
Ellátandó feladatok: 

 Infografikák, interaktív adatvizualizációk tervezése, készítése; 

 Weboldalak grafikai tervezése; 

 Bannerek, animációk készítése; 

 Logók tervezése, készítése; 

 Hirdetések, social média elemek tervezése, készítése; 

 Online kiadványok arculatának tervezése; 

 Egyéb tájékoztatási és kommunikációs anyagok grafikai tervezése, kivitelezése. 
 
Az állás betöltésének feltételei: 

 Felsőfokú iskolai végzettség és/vagy egyéb speciális szakképzettség; 
 Magas szintű Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ismeretek (Adobe CC ismeretek); 
 Tipográfiai ismeretek; 
 Reszponzív webdesign, HTML, CSS ismeretek; 
 Online vizuális kommunikációs nemzetközi trendek ismerete, logó- és arculattervezési ismeretek; 
 Magyar állampolgárság; 
 Cselekvőképesség; 
 Kinevezés esetén a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány bemutatása. 

 
Elvárt kompetenciák: 

 Pontosság; 
 Felelősségérzet; 
 Kapcsolatteremtő és –fenntartó képesség; 
 Szorgalom és igyekezet; 
 Önálló munkavégzés; 
 Kreativitás, szakmai fejlődési igény. 
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Az elbírálásnál előnyt jelent: 

 Statisztika/adatok iránti érdeklődés; 
 Tapasztalat adatvizualizációk készítésében;  
 Natív SVG ismerete;  
 D3.js vagy más vizualizációs szoftverkönyvtár ismerete; 
 CorelDRAW ismerete; 
 Animáció készítésében szerzett tapasztalat; 
 Angol nyelvű szakirodalom értő olvasása. 

 
A jelentkezéshez szükséges: 

 Önéletrajz (Kit. 83. § (5) bekezdése szerint); 
 Motivációs levél (fizetési igény megjelölésével); 
 Végzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata; 
 Nyilatkozat személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez. 

 
 

A pályázat benyújtásának határideje:  2020. 07.24. 
 
A pályázat elbírálásának határideje:   2020. 07.31. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást Fehérvári-Varga Judit (06-1-345-6841) nyújt. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton a tárgyban feltüntetve a „KSH 1116” azonosító számot, Fehérvári-Varga Judit részére az 
allashely@ksh.hu e-mail oldalon keresztül. 
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek a jelentkező megfelelt, továbbá a pályázat a munkáltató 
figyelmét felkeltette, szóbeli meghallgatásra kerül sor. A pályázat eredményéről a pályázókat írásban tájékoztatjuk. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 kozigallas.hu – 2020.07.06. 

 jobline.hu – 2020.07.06. 
 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
 Szakmai fejlődési- és továbbképzési lehetőség; 
 Nemzetközi projektekben való részvétel; 
 Folyamatosan megújuló szervezet; 
 Home office lehetőség; 
 Családbarát munkahely; 
 Sport- és kulturális programok. 

 
Az adatvizualizáció egyre nagyobb hangsúlyt kap, a statisztikai adatok/információk „kínálati” és „keresleti” 
oldalán egyaránt. Az adatvizualizációval a statisztikák fogyaszthatósága javítható, a keresleti oldalon pedig egyre 
nagyobb igény mutatkozik az adatok gyors értelmezése iránt. Hivatalunk az utóbbi években jelentős előrehaladást 
ért el ezen a területen, számos interaktív grafikonnal támogattuk adataink megértését. Interaktív grafikonjaink több 
jelentős portálon (index.hu, portfolio.hu) is megjelentek, nemzetközi workshopokon, üléseken is elismerést hoztak 
a hivatal számára. A statisztikai jártasság terjesztése érdekében további interaktív grafikonok, alkalmazások 
fejlesztését tervezzük. Légy TE is a munkatársunk! 
 
Szervezetünkről, könyvtárunkról, munkahelyünkről bővebben a www.ksh.hu honlapon tájékozódhat. 


