
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Kancellária, Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság  

Hallgatói Tanácsadási Osztály 

 

Egyetemi autizmus-szakember  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Részmunkaidő, heti 20 órás 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9.  

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

Autizmusban jártas pszichológust/gyógypedagógust vagy autizmus spektrum pedagógiája 

szakirányon végzett gyógypedagógust keresünk autizmusban érintett, felsőoktatásban tanuló 

fiatal felnőttek támogatásához. Egyéni autizmus specifikus tanácsadás: az egyetemi 

tanulmányok tervezését- szervezését és az önálló mindennapi életvitelt támogató technikák 

elsajátításának segítése. Egyéni és csoportos szociális-, kommunikációs-, illetve 

álláskereséssel és munkahelyi beilleszkedéssel kapcsolatos készségfejlesztés. Az egyetemi 

társas környezet szemléletformálásában, a megértésen alapuló elfogadás növelésében, a 

kortársak és más egyetemi szereplők érzékenyítésében aktív részvétel. Az egyetemi fizikai és 

infokommunikációs akadálymentesítéssel kapcsolatban javaslatok előkészítése szakmai 

szempontok figyelembe vételével. A hallgatókkal kapcsolatos adminisztrációs teendők 

elvégzése.  

Illetmény és juttatások: 



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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Főiskola, vagy egyetemi diploma pszichológus/gyógypedagógus/autizmus 

spektrum pedagógiája szakirányú végzett gyógypedagógus,  

         Szakmai elkötelezettség  

         Támogató, rugalmas, innovatív szemléletmód  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Szakmai tapasztalat autizmussal érintett fiatalok, felnőttek támogatásában  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz  

         Bizonyítványok másolata  

         Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal 

összefüggő kezeléséhez  

         Az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.  

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.bme.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján 

közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. Ami kínálunk: • Biztos 

szervezeti háttér: magas színvonalon működő egyetemi szolgáltatások, szoros kapcsolat az 

egyetemi hallgatósággal • Lendületes és támogató csapat • Társszakmákkal szoros 

együttműködési lehetőség (pszichológusok, trénerek, munkaerő piaci szakemberek) • Tanulási 

és fejlődési lehetőség  
 


