
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

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

pályázatot hirdet 

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ  
 

Marketing és PR munkatárs  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2019.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Egry József utca 1.  

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

A munkakör célja a BME Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ 
marketing és PR feladatainak ellátása, rendezvények szervezése, 
lebonyolítása és adminisztrálása. A marketing feladatainak intézése: a 
szervezet honlapjának folyamatos frissítése, működtetése, 
sajtóközlemények kiadása, kapcsolattartás egyetemen belül a szervezeti 
egységekkel, az ipari partnerekkel és a médiával, Brand építő anyagok 
kialakítása, karbantartása, hírlevelek és közösségi média kezelés, 
pályázathoz kapcsolódó kommunikációs terv lépéseinek megvalósítása; 
Részvétel a rendezvények szervezésében: rendezvény egyeztetések 
lefolytatása, érintettek értesítése; rendezvény megszervezése (szükséges 
berendezés kialakítása, catering megrendelése); regisztrációk kezelése, 
visszaigazolása, parkoló foglalás stb.; Részvétel a rendezvények 



lebonyolításában: ügyfelek fogadása, kiszolgálása; a rendezvények 
adminisztrálása (jelenléti ív aláíratása, fotók készítése, értékelő lapok 
kitöltetése, összesítése stb.).  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Humánpolitikai 
Szabályzat és a Kancellár rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

         Középfokú képesítés,  
         Felhasználói szintű MS Office ismeretek (Word, Excel, Outlook)  
         angol nyelv középfokú ismerete  
         Releváns területen szerzett 3 év szakmai tapasztalat  
         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: 
         Felsőfokú végzettség (főiskola, egyetem)  
         Jártasság weboldal készítésben  
         Pályázatok lebonyolításában szerzett tapasztalat  

Elvárt kompetenciák:  

         Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,  
         Kreativitás,  
         Csapatban való munkavégzés,  
         Pontosság, precizitás,  
         Határidők pontos betartása,  
         Felelősségvállalás, határozottság, nagyfokú önállóság,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

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

másolata  
         Motivációs levél  
         Nyilatkozatot 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 24.  

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

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Tájékoztatjuk, hogy személyes meghallgatás céljából azok a pályázók 
kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul 
benyújtják, valamint megfelelnek a Munkáltató által elvárt szakmai 
követelményeknek és meghallgatásukat a Kiíró szükségnek ítéli.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.  

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A meghirdetett pozíció részmunkaidőben is végezhető, azonban a 
mindennapos munkavégzés követelmény. A pályázatot kérjük szíveskedjen 
a fiek@mail.bme.hu címre a tárgyban megnevezve a munkakört is 
továbbítani. Az alapilletmény kiegészül a pályázatokból eredő juttatásokkal. 
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az 
Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak 
tekinteni.  
 


