
 
 

 

 

Az Északi Agrárszakképzési Centrum a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

alapján pályázatot hirdet  

jogi referens 

munkakör betöltésére 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős munkaszerződés 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, 3 hónap próbaidő kikötésével  

A feladatellátás helye: Nyíregyháza, Semmelweis utca 15. 

Munkakör betölthetősége: A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető. 

Feladatok: 

• A szakmai feladatellátás tekintetében általános jogi segítségnyújtás és jogi szakmai 

koordináció a centrum munkatársai, valamint a szakképző intézmények intézményvezetői 

számára.  

• Részvétel a centrum hatósági feladatainak ellátásában. Szerződések, megállapodások, 

okiratok előkészítése, jogi véleményezése.  

• A jogi illetve igazgatási munka megszervezése, irányítása, a szervezet belső 

szabályzatainak, utasításainak jogi koordinálása, a szervezet feladatellátásával összefüggő 

ügyekben jogi segítségnyújtás, munkajogi kérdésekben jogi együttműködés a személyügy 

munkatársaival. 

• Intézkedések előkészítésében és végrehajtásában jogi véleményezés. 

• A szervezetet érintő peres és nem peres eljárásokban együttműködik az ügyvédi irodákkal 

és hatóságokkal. 

A munkakör betöltésének feltételei: 

• felsőfokú végzettség, jogász szakképzettség 

• büntetlen előélet és cselekvőképesség 

• munkaköri alkalmasság 

• MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlott szintű ismerete 

Munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:  

• kimagasló szövegértési képesség,  

• kimagasló kommunikációs és fogalmazási készség,  

• megbízhatóság, terhelhetőség, precizitás, 

• önállóság, rugalmasság,  

• együttműködő és problémamegoldó képesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• hasonló területen és munkakörben szerzett legalább 3 éves munkatapasztalat 



 
 

 

 

Bérezés: A munkabér alapja a hasonló munkakört betöltők átlagbére, valamint a felek közötti 

megállapodás. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okiratok 

másolata. 

• Részletes fényképes szakmai önéletrajz. 

• Motivációs levél fizetési igény megjelölésével. 

• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igénylését 

igazoló dokumentum). 

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul az elbírálásban résztvevők által a pályázó 

személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához. 

A pályázatokat elektronikus formában a munkaugy@easzc.hu címre kérjük megküldeni. A 

pályázatban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „jogi referens”. 

Jelentkezési határidő: 2022. október 11. 

A pályázati anyag elbírálását követően, az elbírálás alapján értesített pályázók személyes 

beszélgetésen vesznek részt az Északi Agrárszakképzési Centrum székhelyén. Az 

alkalmazásról vezetői egyeztetést követően a centrum főigazgatója és kancellárja együttesen 

dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 21. 


