
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

                         

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

Kancellária  

Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság 

 

Készletnyilvántartó, raktáros  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Egry József utca 20-22.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A BME területén a működés során felhasznált áruk készletezésével, raktározásával, a 

raktárnyilvántartással és az árukiadás-árubevétel dokumentálásával kapcsolatos feladatok 

ellátása a raktározási csoportvezető irányítása alatt. A feladat része a raktár kihasználtságának 

nyomon követése, áru kiadások és bevételezések lebonyolítása a belső szabályozásoknak 

megfelelően. - Bejövő áruk fogadása - Beraktározás a raktári területekre - Kivételezés a 

raktárból  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat és a Kancellár rendelkezései 

az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 



         8 Általános,  

         Minimum 3 év gyakorlat raktározási feladatok lebonyolításában, vagy 

raktárnyilvántartások vezetésében  

         Excel, Word felhasználó szintű ismerete  

         Precíz, megbízható, pontos munkavégzés  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Raktározási feladatok szervezésében, irányításában szerzett gyakorlat  

         Targoncavezetői engedély  

         Használteszközök nyilvántartásában, selejtezés - értékesítés előkészítésében 

szerzett gyakorlat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal 

összefüggő kezeléséhez  

         Az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

         Bizonyítványok másolata  

         Önéletrajz  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 20.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a 

humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

         www.bme.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, 

megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény 

nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt 

semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében 

eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak 

tekinteni.  

 


