
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

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

pályázatot hirdet 

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ  
KFI Igazgatóság 

 

Projekt menedzser  

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 KFI 
Igazgatóság feladatihoz és projektjeihez kapcsolódóan a projektek 
megvalósításának a szervezése együttműködve a projekt szakmai 
irányítását végző szakmai vezetővel, pénzügyi vezetővel és a konzorciumi 
partnerekkel, a projektmegvalósítás pályázati, intézményi és törvényi 
szabályozási megfelelőségének biztosítása, a projektben vállalt 
projektindikátorok, illetve szakmai indikátorok időarányos teljesülésének 
monitorozása és biztosítása, a kötelező nyilvánossági elemek teljesülésének 
biztosítása és ellenőrzése, a vezetőség folyamatos tájékoztatása a projekt 
előrehaladásáról, a projekt működési alapelveinek meghatározása, 
működési alapdokumentumok kidolgozásában való közreműködés, 



koordináció; a projekt szervezeti felépítésének és működési rendjének 
(nyilvántartás, beszámoltatás, stb.) kidolgozása. A projekt szakmai és 
pénzügyi előrehaladási jelentéseinek és a kifizetési igénylés előkészítés 
koordinálása, változás bejelentések és szerződésmódosítások 
összeállítása, koordinációja a konzorciumi partnerek között, kapcsolattartás 
a támogató szervezettel és a konzorciumi partnerrel, egyéb szakmai és 
hivatalos résztvevőkkel, konzorciumi partnerek közötti kommunikáció (a 
projekt adminisztrációs kötelezettségeinek teljesítése érdekében).  

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: 

         Főiskola, vagy Egyetem,  
         Pályázatok lebonyolításában szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat  
         Felhasználói szintű MS Office ismeretek (Word, Excel, Outlook)  
         Angol nyelv középfokú 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: 
         Felsőoktatási intézményben vagy központi költségvetési szervnél 

szerzett szakirányú tapasztalat  

Elvárt kompetenciák:  

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

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

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

másolata  



         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.  
 


