
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar  

Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszertudományi Tanszék 

 

ügyvivő szakértő  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.  

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

Az Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszertudományi Tanszék gazdasági ügyintézői 

feladatainak ellátása.ügyvivő szakértőként . A tanszék működéséhez kapcsolódó készpénzes 

és átutalásos számlák feldolgozása, megrendelések ügyintézése. Pályázatok és megbízásos 

szerződések ügyintézése, pénzügyi beszámolók elkészítése. Munkaügyi feladatok ellátása (ki- 

és belépő közalkalmazottak munkaügyi ügyintézése, megbízási/hallgatói szerződések 

összeállítása, szabadságok, betegállományok nyilvántartása). Konferenciaszervezési, 

utazásszervezési feladatok. A tanszékvezető munkájának támogatása, határidők 

nyilvántartása, kimenő- és bemenő levelek, ügyiratok iktatása.  

Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         



Pályázati feltételek: 

         Felsőfokú képesítés,  

         Pénzügyi-számviteli képzettség  

         Államháztartási mérlegképes könyvelői szakképzettség  

         Költségvetési intézményben szerzett – legalább 5 év szakmai tapasztalat  

         Többéves tapasztalat EU és magyar pályázatok sikeres ügyintézésében  

         Angol nyelvtudás  

         MsOffice alkalmazások tapasztalt felhasználói szintű ismerete  

         Büntetlen előélet  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Társadalombiztosítási képzettség  

         Kereskedelmi manager szakképzettség  

         Marketing képzettség  

Elvárt kompetenciák:  

         önálló munkavégzés,  

         precizitás,  

         jó kommunikációs készség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz, motivációs levél és a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló 

okiratok másolatai, végzettséget igazoló dokumentukok másolata, 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvány  

         A pályázatokat a lentebb megjelölt e-mailcímen kívül Szabó Gabriella részére ,a 

gbszabo@mail.bme.hu email címre is kérjük megküldeni.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 20.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Gabriella nyújt, a 06-1-463-

1381 -os telefonszámon. 

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

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

         Személyesen: Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Dékáni Hivatala, Budapest, 

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület 1. emelet 22..  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beérkezett pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló által megbízott Szakértő Bizottság 

bírálja és értékeli.  



A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 24.  

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.  
 


