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Informatikus munkatárs 

munkakör betöltésére. 

Ha szeretne biztos háttér és versenyképes fizetés mellett szakmai kihívásokkal teli, változatos 

munkát végezni, akkor nálunk a helye! 

Rólunk: 

Csapatunk foglalkozik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) integrált 

gazdálkodási rendszere támogatásának szervezésével, és az ehhez kapcsolódó feladatok 

ellátásával, jelenleg 6 fővel. 

A rendszer, amivel dolgoztunk: Oracle EBS alkalmazás 

 13 modul 

 500+ felhasználó 

 3 online kapcsolt nagy rendszer (Neptun, Nexon és Poszeidon) 

 4000+ alkalmazott és 20 000+ hallgató kezelése 

Főbb feladataink: 

 kapcsolattartás a felhasználókkal és a fejlesztőkkel a gazdálkodási rendszer használata, 

működtetése, fejlesztése kapcsán 

 a gazdálkodási rendszert használók tájékoztatása, oktatása, vizsgáztatása 

 hibák feltárása, javításaik menedzsmentje 

 a felhasználói igények összegyűjtése, a fejlesztési specifikációk véleményezése, az új 

megoldások tesztelésének és telepítésének menedzsmentje 

 felhasználói jogosultságok, törzsadatok kezelése 

 ad-hoc lekérdezésekkel az egyedi adatszolgáltatási igények kiszolgálása 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 Részvétel az integrált gazdálkodási rendszer alábbi támogatási feladatainak 

ellátásában:  

o Kapcsolattartás a felhasználói területekkel, az üzleti követelmények felmérése 

és rendszerezése 



o Hibák feltárása, hibák okainak kutatása 

o Kapcsolattartás a szállítókkal, fejlesztési igények megfogalmazása, új 

programrészek tesztelésének koordinálása 

o Közös együttműködés a feladatokat jelenleg végző kollégákkal, 

társterületekkel 

o adatbázis lekérdezések írása (SQL, MS ACCESS), kimutatások készítése (MS 

EXCEL) 

Pályázati feltételek:  

 Informatikai végzettség 

 Kiemelkedő szintű MS Office, SQL ismeret 

 informatikai területen szerzett legalább 1-3 év releváns tapasztalat 

 Személyiségbeli elvárások:  

o Strukturált gondolkodás, rendszerszemlélet 

o Gyors tanulási képesség, nyitottság új feladatokra 

o Megbízható, precíz munkavégzés 

 Erkölcsi bizonyítvány 

 Előnyt jelent  

o az ORACLE vagy SAP integrált könyvviteli program használatában szerzett 

gyakorlat 

o ORACLE adatbázis ismeret 

o Linux, Windows rendszerek üzemeltetési ismerete 

o Számítógép hálózatok ismerete 

o Automatizálási és script-elési ismeretek 

o Tapasztalat szerver applikációk üzemeltetésében (web, DNS, SMTP, SQL, 

stb.) 

o Gazdasági területen szerzett tapasztalat 

o Tapasztalat webes alkalmazások fejlesztésében  (C#, .NET) 

Amit kínálunk: 

 A közalkalmazotti jogviszony biztonságát 

 Versenyképest fizetést 

 Kihívásokkal teli és felelősségteljes munkát 

 Változatos feladatokat 

 és barátságos csapatot 

Ha felkelettük érdeklődését várjuk pályázatát! 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Szakmai önéletrajz az eddigi gyakorlatának és munkavégzésre irányuló 

jogviszonyainak bemutatásával 

 A végzettséget igazoló okmányok fénymásolata 

 Erkölcsi bizonyítvány (amennyiben jelenleg nem áll egyetemi alkalmazásban, mely a 

pályázatnak nem, csak az állás betöltésének feltétele), vagy igazolás arról, hogy 

jelenleg erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik 

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 



A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 1111 Budapest, Egry József utca 20-22. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 21. 


