
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

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

pályázatot hirdet 

Kancellária, Kollégiumok Igazgatóság  
 

igazgatási ügyintéző  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Kruspér utca 2.  

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

A BME saját üzemeltetésű kollégiumai karbantartásának operatív irányítása, 
a karbantartási tevékenység tervezése, ellenőrzése, a karbantartó 
közalkalmazottak munkájának napi szintű szervezése, koordinálása. 
Üzemeltetési-üzemszervezési feladatokkal kapcsolatos előkészítés, 
ellenőrzés, optimalizálás (hibaelhárítás, karbantartatás, felújítás, 
korszerűsítés, amortizációs pótlások, költséghatékonyság növelés). 
Műszaki/üzemeltetési állapot felmérése, folyamatos nyomon követése, 
felülvizsgálatok elvégeztetése, garanciális javítások, időszakos karbantartási 
munkák szervezése és ellenőrzése. Karbantartási tervek összeállítása. A 
karbantartási tevékenység kapcsán a vonatkozó munka-és balesetvédelmi 
előírások, szabályok betartatása. A területet érintő, szükséges karbantartási, 
beszerzési igények összesítése, a beszerzések előkészítése. Karbantartási 



anyagok tárolásának, felhasználásának koordinálása, ellenőrzése, anyag 
készletezési feladatok ellátása. Illetmény és juttatások:  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 150/1992. (XI. 20.) 
Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti és 
Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzatának rendelkezései, illetve 
az Egyetem mindenkori belső szabályozásai, rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

         Középiskola/gimnázium, műszaki szakirányú (gépész, építész) 
végzettség,  

         Hasonló műszaki területen szerzett tapasztalat  
         MS Office programok (elsősorban Word, Excel) felhasználó szintű 

ismerete  
         Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 

hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában 
meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi 
bizonyítvány benyújtása szükséges.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Főiskola vagy egyetemi műszaki szakirányú végzettség, műszaki 

felsőfokú végzettség (gépész, építész)  
         Munkairányítói tapasztalat  

Elvárt kompetenciák:  

         Precíz, felelősségteljes munkavégzés,  
         Jó kommunikációs készség,  
         Együttműködési képesség,  
         Új iránti fogékonyság,  
         Szolgáltatás-orientált, tervezés alapú és rendszerszemlélet,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Fényképes szakmai önéletrajz  
         Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok 

másolata  
         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak 

pályázattal összefüggő kezeléséhez  



A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 20.  

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 26.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.bme.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://ki.bme.hu 
honlapon szerezhet. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés 
található, az Egyetem honlapján közzétett kiírás szövegét kell irányadónak 
tekinteni.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A 
pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat 
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  
  

  

 


