
 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján  

pályázatot hirdet 

 

DevOps és alkalmazás, rendszer üzemeltető mérnök 

munkakör betöltésére.  

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:   Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

 

Budapest, 1125 , Szilágyi Erzsébet fasor 22. C 

A munkakör betöltője által ellátandó 

feladatkörök: 

DevOps és alkalmazás, rendszer  

üzemeltető mérnök 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

- nagy méretű elosztott rendszerek felügyelete, 

- szoftverfejlesztési projektek előkészítésben való részvétel, 

- produkciós környezetben való hibakeresés, tesztelése, karbantartása, 

- szoftverkomponensek tesztelése, telepítése (deployment) 

- szakrendszerek támogatásában és üzemeltetésében, 

- szoftvertermék minőségmenedzsment folyamatainak menedzsmentje, illetve 

folyamatos fejlesztés támogatása, automatizálása (statikus és dinamikus kódelemzési 

módszerek alkalmazása, stb) 

- legfrissebb DevOps-os metodológiák implementálása, 

- fejlesztési módszertanára vonatkozó javaslatok és ajánlások megfogalmazása, 

- teljes körű CI/CD környezet és build pipeline kialakítása és karbantartása, 

üzemeltetése, UI tesztek automatizációja 

- logolás és monitorozás kialakításában való részvétel; 

- Határvédelmi és SIEM eszközök felügyelete, konfigurálása 

- társterületekkel való kapcsolattartás 

- Linux (Ubuntu) és Windows operációs rendszerek ismerete 

- új technológiák alkalmazása 

Elvárások: 



- hasonló munkakörben szerzett min. 3-5 éves tapasztalat, 

- felsőfokú végzettség, informatikai területen, 

- középfokú angol nyelvismeret,  

- kiváló kommunikációs és együttműködési készség, 

- új technológiák iránti nyitottság, tanulási vágy, proaktív gondolkodásmód, 

- a verziókezelés kiváló ismerete és használata (Git),  

- CI/CD folyamatok ismerete és azok automatizálásában való tapasztalat; eszközök: 

(Jenkins),  

- Configuration Management eszköz ismeretek,  

- rendszeradminisztrációs script-ek írása (bash és/vagy Python valamint powershell 

script +), 

- Linux és Windows operációs rendszerek területén szerzett több éves tapasztalat, 

- Web Server: Apache, Nginx, Kestrel, Fast4, HAProxy,  

- C#, Core 2, Java, Python 

- virtualizációs technológiák ismerete VMware, Hyper-V, Containerization: Docker 

technológia; (Docker) + Orchestration (Kubernetes), 

- adatbázis adminisztrátori ismeretek főleg: MySQL - MariaDB, PostgreSQL, Mongo,  

adatbázisok hosszútávú menedzselése és üzemeltetése, 

- központi log management (és elemzés) 

- Agile Methodologies: Scrum Configuration management ismeretek, 

- elemző, tervező készség, rendszerszemlélet, 

- önfejlesztés, tanulási hajlandóság, proaktív, rugalmas hozzáállás, nyitottság, 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

Egyéb pályázati feltételek: 

Magyar állampolgárság, 

Cselekvőképesség, 

Büntetlen előélet, 

Hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzéshez 

  



Előnyt jelentő kompetenciák:  

- Devops környezetben szerzett tapasztalat, eszközök ismerete (pl.:Docker, 

Kubernetes), 

- fejlesztői tapasztalat;  

- tapasztalat MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Mongo, Oracle adatbázissal  

- tapasztalat hálózati eszközök log állományainak feldolgozásában, 

- Stormshield tűzfalak teljes körű menedzsment, tervezés, konfiguráció, tesztelés, 

incidens észlelés és aktív beavatkozás, hálózat analizálás, monitorozás, Openvas, kali 

- tesztelési módszertanokban szerzet több éves tapasztalat: Test Automation,  

Integrációs teszt, NUnit, xUnit, Selenium, Build + deploy + test with Jenkins 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

A pályázó végzettségét, szakmai életútját részletesen bemutató magyar nyelvű 

szakmai önéletrajz, motivációs levél.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Andrea nyújt, a 1-391-1415 -os 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 

Elektronikus úton Szabó Andrea részére az allas@naih.hu E-mail címen keresztül  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni a jeligét: DevOps szakértő pályázat. A pályázatok 

benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 30.  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Adatvédelmi tájékoztatás a pályázattal kapcsolatosan: A pályázatok elbírálásával kapcsolatos 

adatkezelésre az alábbi linken található adatkezelési tájékoztató az irányadó 

http://naih.hu/files/06_AK_TAJ_HR_IN_20181204.pdf  


