
 

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 

 

Pszichológus, tréner  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9.  

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

Egyéni pszichológiai tanácsadási szolgáltatás nyújtása egyetemi hallgatók részére, 

Készségfejlesztő és önismereti tréningek kidolgozása és megtartása, Pszichoedukációs 

képzések tartása egyetemi szereplők, szervezetek részére, Együttműködés a tanácsadói team 

munkatársaival, kapcsolódás a további szolgáltatási területekhez: karrier tanácsadás, CV és 

motivációs levél tanácsadás, próbainterjúk és AC-k lebonyolítása, esélyegyenlőségi 

tanácsadás, Egyetemi rendezvények szervezésében való részvétel  

Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 



         Egyetem, Pszichológus MA diploma ,  

         2-5 éves szakmai tapasztalat tréningek tartásában és egyéni tanácsadásban  

         Magas szintű angol nyelvtudás szóban és írásban (további nyelvismeret előnyt 

jelenthet)  

         Önálló, kezdeményező, sokoldalú, együttműködő személyiség  

         Nyitott, rugalmas, pozitív hozzáállás  

         Szakmai elkötelezettség és belső motiváltság  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Egyéni vagy csoportos tanácsadásban használható módszerspecifikus képzés, 

trénerképzés, szakképzés  

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. Amit kínálunk: • Kihívást 

jelentő sokrétű és összetett feladatok • Felelősségteljes munkakör, önálló munkavégzés • 

Lehetőség a tanulásra, fejlődésre, rendszeres belső képzések • Fiatalos csapat  
 


