
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

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

pályázatot hirdet 

Kancellária  
Kancellári Kabinet 

 

elemző (2019/214)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9.  

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

A Kancellár és a Kabinetfőnök munkájának közvetlen támogatása, 
döntéselőkészítő dokumentumok, szakértői anyagok összeállítása. 
Részvétel az Egyetem éves költségvetési tervezésében és a költségvetés 
végrehajtásának nyomon követésében. Ennek keretében elemzések, 
riportok elkészítése, és közreműködés a likviditás-menedzsmentben, a 
költségvetési hatásvizsgálatok készítésében, valamint a kontrolling 
jelentések összeállításában. Közreműködés az Egyetem vezetői 
információs- és kontrolling rendszerének fejlesztésében. Részvétel az 
Egyetem adatszolgáltatásainak elkészítésében, valamint beruházások és 
projektek értékelésében.  



Illetmény és juttatások: 

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

         Főiskola, Egyetem, gazdasági végzettség,  
         Microsoft Office programcsomag ismerete (Excel, Word, 

PowerPoint)  
         Közalkalmazotti jogviszony létesítése estén 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvány melyben igazolnia kell, hogy a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ 
(2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek 
megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy 
tevékenyégtől eltiltás hatálya alatt  

         Pályakezdők jelentkezését is várjuk.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Közigazgatás, vagy felsőoktatás területén szerzett gyakorlat  
         Excel program magasfokú ismerete  
         SAP ismeret  

Elvárt kompetenciák:  

         Elemzői készség,  
         Megbízható, precíz munkavégzés,  
         Kreativitás,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

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

másolata  
         Motivációs levél  
         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 23.  



A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében 
tekintjük érvényesnek a jelentkezést.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.  

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot 
kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés 
található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell 
irányadónak tekinteni.  
 


