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FELHÍVÁS  
álláshely betöltésére  

 

Főosztály:   Informatikai szolgáltató főosztály 

Osztály:   Rendszertechnikai osztály 

Munkakör megnevezése: Számítástechnikai munkatárs 

 

Munkakör legkorábbi betöltésének időpontja:  elbírálást követően azonnal 

A munkaviszony ideje:    határozatlan 

Foglalkoztatás jellege:     teljes munkaidős 

Munkavégzés helye:      1024 Budapest, Buday László u. 1–3. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A munkaviszonyra, a munkabér megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezé-

sei az irányadók. 

 

Ellátandó feladatok: 

- A felhasználók telekommunikációs és informatikai igényeinek kezelése, a szükséges szoftverek telepítése, 

a rendszertevékenységek elvégzése, a felhasználók számára támogatás nyújtása. Feladataival kapcsolatosan 

naprakészen tartja az adatbázisokat, nyilvántartásokat és dokumentációkat.  

- Közreműködés a kommunikációs szolgáltatásokhoz fűződő teljesítésigazolásokkal, nyilvántartásokkal, 

kapcsolattartásokkal összefüggő feladatok elvégzésében.  

- A KSH tulajdonában lévő mobiltelefon előfizetések felügyelete, a készülékeket és kiegészítőket tartalmazó 

nyilvántartások és az eszközhasználathoz kötődő feladatok végrehajtása. 

- A KSH hangátviteli rendszereit, a VoIP- és faxszolgáltatások működésének felügyelete, a szükséges be-

avatkozások végrehajtása. 

- Szakmai tudásával, gyakorlati tapasztalataival közreműködés a fejlesztés irányvonalainak kialakításában. 

- Részvétel a rendszerfelügyeleti folyamatok hatékony működtetésében, bővítésében a felügyeletet biztosító 

szoftverek segítségével. Pontosan vezeti az ezzel kapcsolatos dokumentumokat, nyilvántartásokat. Köteles 

minden tevékenységét regisztrálni a felügyeleti szoftver segítségével. 

 

Az állás betöltésének feltételei: 

- Magyar állampolgárság,  

-  Cselekvőképesség,  

- Büntetlen előélet,  

- Főiskolai és/vagy egyetemi szintű informatikus szakképzettség, 

 

Elvárt kompetenciák: 

- szakmai ismeret és jártasság, 

- pontos munkavégzés, 

- szóbeli kifejezőkészség, 

- önállóság, saját munka szervezettsége, 

- munkabírás, terhelhetőség, 

 

http://www.ksh.hu/
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Az elbírálásnál előnyt jelent: 

- EMM (Enterprise Mobility Management) rendszerekkel kapcsolatos üzemeltetési tapasztalat 

- Cisco Call Manager üzemeltetési tapasztalat 

- Üzleti kommunikációs és kollaborációs rendszerekkel kapcsolatos üzemeltetési tapasztalat 

- ITIL v3 képesítés 

 

A jelentkezéshez szükséges: 

- Szakmai önéletrajz, 

- Motivációs levél,  

- Végzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata,  

- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  

- Nyilatkozat arról, hogy a felvételi eljárásban résztvevők a pályázó anyagait megismerhetik 

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2018. április 26. 

 

A pályázat elbírálásának határideje:   2018. május 4. 

 

A pályázat benyújtására vonatkozó tájékoztatást Hársfai Anita (06-1-345-1231) nyújt. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Elektronikus úton a tárgyban feltüntetve a „KSH 955_B” azonosító számot, Hársfai Anita 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: 

- www.ksh.hu - 2018.03.29. 

- cvonline.hu – 2018.03.29. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Nap, mint nap több millió ember érdeklődik Magyarországon és a világon a KSH magas szakmai színvonalú adatai, 

elemzései iránt. A KSH a magyar hivatalos statisztikai szolgálat zászlóshajója, meghatározó szerepét a statisztika 

területén szerzett 150 éves tapasztalat, a kiválóan szervezett integrált informatikai rendszerek, a leghaladóbb adat-

gyűjtési és statisztika módszerek alkalmazása biztosítja. Tevékenysége átfogja a gazdaság és a társadalom minden 

szegmensét, a statisztikai adatok begyűjtésétől és minőségellenőrzésétől a tájékoztatási adatbázisok, adatsorok elő-

állításán, közzétételén keresztül, az új fejlesztésű adatgyűjtő és feldolgozó informatikai rendszerekig. Az önálló 

szakmai felelősséggel rendelkező és új fejlesztési kihívásokat megvalósító, kiemelkedő nemzetközi aktivitású szer-

vezet a statisztika egyik elismert európai intézménye is. A statisztikai munkafolyamat, az adat-előállítás kiválóság-

ra 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.  

Szervezetünkről, könyvtárunkról, munkahelyünkről bővebben a www.ksh.hu honlapon 
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