
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar  

Testnevelési Központ  

 

Gazdasági ügyintéző  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 4-6.  

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

A Testnevelési Központ ( Tanszék) gazdasági ügyintézői feladatainak ellátása: készpénzes és 

átutalásos számlák feldolgozása, megrendelések ügyintézése. Megbízásos szerződések 

ügyintézése, pénzügyi beszámolók elkészítése, konferencia szervezési és utazásszervezési 

feladatok ellátása. Munkaügyi feladatok ellátása: közalkalmazottak munkaügyi ügyintézése, 

szabadságok, betegállományok nyilvántartása. Kapcsolattartás a hallgatókkal. A 

Tanszékvezető munkájának támogatása, határozatok nyilvántartása, kimenő és bejövő 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: 



         Középfokú képesítés,  

         pénzügyi és számviteli képzettség  

         Ms Office alkalmazások tapasztalt felhasználói szintű ismerete  

         büntetlen előélet  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         társadalombizosítási képzettség  

         Oracle gazdasági program ismerete  

         költségvetési intézményben szerzett tapasztalat  

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 dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvány.  

         a pályázatokat az sz.judit@eik.bme.hu e-mail címre is kérjük megküldeni  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 16.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szőllősi Judit nyújt, a 06309966511 -

os telefonszámon. 

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

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

         Személyesen: BME Testnevelési Központ (Tanszék) , Budapest, 1111 Budapest, 

Bertalan Lajos utca 4-6. 113 szoba.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

a beérkezett pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló által megbízott bizottság bírálja és 

értékeli  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 22.  

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.  
 


