
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Kancellária  

Műszaki Kancellár-helyettes Törzskar 

 

Ügyvivő szakértő  

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 műszaki kancellár-helyettesi terület bér- és munkaügyi nyilvántartásának vezetése, 

folyamatos aktualizálása; kapcsolattartás a Humán Erőforrás Igazgatósággal munkaügyi 

kérdésekben; a terület adminisztratív támogatása; munkaerő-tervezési és gazdálkodási 

kimutatások, statisztikák készítése; elektronikus adatbázisok kezelése, aktualizálása, papír 

alapú dokumentumok előkészítése  

Illetmény és juttatások: 

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

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

az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 



         Főiskola, vagy Egyetem,  

         MS Office (Excel, Word, Outlook) magas szintű ismerete  

         büntetlen előélet, cselekvőképesség  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Felsőfokú szakirányú végzettség (pl.: gazdasági végzettség, HR szakirány)  

         hasonló - gazdasági szakterületen - szerzett tapasztalat  

         felsőoktatás szervezéssel kapcsolatos munkatapasztalat  

Elvárt kompetenciák:  

         megbízhatóság, precíz, pontos, felelős munkavégzés,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         szakmai önéletrajz elérhetőséggel  

         motivációs levél  

         bizonyítványok másolata  

         nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait 

a vonatkozó jogszabályok és a BME szabályzatai szerint erre jogosult testületek 

megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul  

         Az alkalmazás feltétele: érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítvány  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 17.  

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 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.  

  

  

 


