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Polgármesteri Hírlevél
2016. szeptember
FELHÍVÁS
Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti
Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába
Járőrtárs
beosztás betöltésére. A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket
betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar
állampolgárok jelentkezését várjuk.
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris
képzésben vesznek részt, amelyet követően – sikeres vizsga esetén –
őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek.
A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban
állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga
letétele esetén – a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába
12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.
A beosztásban ellátandó feladatok:
Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határvadász
Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt.
Felvételi követelmények:
o betöltött 18. életév, cselekvőképesség,
o magyar állampolgárság,
o állandó belföldi lakóhely,
o érettségi bizonyítvány,
o büntetlen előélet,
o fizikai alkalmasság,
o pszichológiai alkalmasság,
o egészségügyi alkalmasság,
o pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minősítése,
o kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a szolgálati viszony létesítése előtti,
valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez.
RÉSZLETES PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MELLÉKELVE!
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A
pályázatot
elektronikus
úton
a
hatarvadasz@orfk.police.hu címre, postai úton
az
Országos
Rendőr-főkapitányság
Humánigazgatási Szolgálat részére (1139
Budapest, Teve u.4-6.), vagy a Borsod-AbaújZemplén
Megyei
Rendőr-főkapitányság
Humánigazgatási Szolgálatához (3527 Miskolc
Zsolcai kapu 32.) lehet megküldeni, illetve
bármely rendőri szervnél le lehet adni.
A borítékra kérjük írják rá: „Határvadász”.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az
Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási
Szolgálat munkatársai adnak a 06-80-203-983
ingyenesen
hívható
telefonszámon
munkanapokon 8.00 és 20.00 óra között, valamint
elektronikus úton a hatarvadasz@orfk.police.hu
e-mail címen. Tájékoztatás bármely rendőri
szervnél és a rendőrség hivatalos Facebook
(www.facebook.com/hatarvadaszkepzes) és a
Twitter (www.twitter.com/police_HU) oldalán,
valamint a kizárólag SMS fogadására alkalmas
06-70/642-4548
és
a
06-70/642-4549
telefonszámokon kérhető.
FIGYELEM! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási
Szolgálata minden Érdeklődő rendelkezésére áll: Miskolc, Zsolcai kapu 32. Tel.: 0646/514-586
A pályázatnak tartalmaznia kell:
o a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit,
o a pályázó részletes, fényképes önéletrajzát
(elérhetőségeivel együtt: lakcím, e-mail cím, telefonszám.),
o a végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok
másolatát,
o az érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítványt, vagy annak igényléséről kiállított igazolást
(az igénylőlapon kézbesítési címként az Országos Rendőrfőkapitányság Humánigazgatási Szolgálatát kell megjelölni.)
A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fizikai
alkalmassági vizsga követelményei a rendőrség www.police.hu
honlapján a Határvadászképzés menüpontban érhetők el,
illetve a hírlevél mellékletét is képezik!
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161
Telefon: (46) 514-500/23-27, fax: 27-37
E-mail: bbalap@hu.inter.net

