PÁLYÁZAT
VIZSGÁLÓI ÁLLÁSHELY BETÖLTÉSÉRE
A GVH KARTELL IRODÁJÁN
Kedves Leendő Kollégánk!
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) várja olyan jogász végzettségű szakemberek jelentkezését, akik
érdeklődnek a versenyhivatali hatósági munka iránt, szeretik a kihívásokat és szeretnének első kézből
megismerkedni a kartell vizsgálatokkal.

Ha lenne kedved
•

a közigazgatásnak a fogyasztók számára kézzelfogható hasznot jelentő érdekes területén
tevékenykedni úgy, hogy közben

•

a munkaerőpiacon valóban kurrens gyakorlati tapasztalatot és naprakész ismereteket szerzel a
versenyjogi jogalkalmazással kapcsolatos jogi kérdésekben mind a hazai, mind a nemzetközi trendek
tekintetében és

•

egy dinamikus, kreatív csapat sikereinek részesévé válsz, ahol

•

jövőbeli munkád gyakran igényli a komplex gondolkodási képességet és önállóságot a felmerülő
problémákra, valamint

•

lehetőséged lesz egy modern munkakörnyezetben angol nyelvtudásod fejleszteni és idővel szakmai
tudásod színvonalas külföldi képzéseken bővíteni,

•

szakmai teljesítmény alapján esetleg nemzetközi szervezeteknél (Európai Bizottság, OECD) is
munkatapasztalatot szerezni
akkor ne habozz, jelentkezz hozzánk!

A GVH kollégái számos előnyt élveznek, többek között:
•
•

továbbképzési lehetőségek (pl. ERA, Oxera, IBA, GSE),;
a kollégák egészségére, testi és szellemi jólétére irányuló kezdeményezések.

Pályázati feltételek:
•
•
•

jogász végzettség;
legalább 1 éves, a diploma megszerzését követő, jogi munkakörben szerzett tapasztalat;
legalább középfokú "C" típusú angol nyelvvizsga, aktív nyelvtudással.

Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•
•
•
•

hivatástudat;
magas szintű írásbeli és szóbeli kifejezőkészség;
elemzőkészség, absztraháló képesség;
terhelhetőség;
monotónia és stressztűrés;
megfelelő munkamorál, kötelességtudat;
proaktív hozzáállás, önálló munkavégzés képessége;
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•
•
•
•

pontosság, precizitás, alaposság;
szabálytisztelet, határidők betartása;
csapatmunkára való készség, együttműködési készség;
integritás iránti elkötelezettség.

További feltételek:
•

•

A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII.
törvény (Küt.) 51. §-ban foglalt általános összeférhetetlenségi szabályokon felül a tisztességtelen
piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényben (Tpvt.) foglalt
összeférhetetlenségi szabályok betartása.
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

Előnyt jelent:
•
•
•
•

versenyjogi szakjogász végzettség vagy LL.M. fokozat;
jogi szakvizsga;
a GVH-ban esetleg más nemzeti versenyhatóságnál, DG COMP-nál eltöltött korábbi gyakorlati
tapasztalat;
külföldön vagy nemzetközi munkakörnyezetben szerzett egyéb tapasztalat.

Benyújtandó dokumentumok:
•

a részletes szakmai önéletrajz;

•

végzettséget, idegennyelv-ismeretet igazoló bizonyítványok másolatai;

•

a motivációs levél, melyben a pályázó arra is kitér, hogy mi az elvárt bérigénye;

•

a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában részvevők a pályázó
személyes adatait megismerhetik;

•

az előnyként figyelembe vehető tapasztalatok bemutatása, esetleg ajánlólevél.

Benyújtási határidő és a benyújtás módja:
A jelentkezéseket 2022. január 31-ig várjuk a humaneroforras@gvh.hu e-mail címre.
Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni a jeligét: „GVH kartell vizsgálói pályázat”.

Egyéb információk:
A beérkezett pályázatok előszűrése után a GVH vezetése a pályázat tartalma alapján legalkalmasabbnak ítélt
jelentkezőkkel személyes meghallgatást tart, kompetencia alapú interjút készít.
A sikeres pályázóval a GVH a Küt. szerinti közszolgálati jogviszonyt létesít 6 hónap próbaidő kikötése
mellett. A foglalkoztatás egyéb feltételeire a Küt., a Tpvt., valamint a GVH belső szabályzatainak
rendelkezései az irányadóak.
A pályázat kiírója a beérkezett pályázatok függvényében a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát
fenntartja.
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