
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

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

pályázatot hirdet 

Természettudományi Kar  
Nukleáris Technikai Intézet 

 

kisegítő alkalmazott (2019/274)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Részmunkaidő, heti 4 órás 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9. R épület  

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

Kézbesítési, postázási faladatok ellátása a BME és Budapest területén. 
Kisebb készletek beszerzése. Fénymásolás, szkennelés, iratok összefűzés 
és lefűzése. A titkársági és gazdasági adminisztráció segítése. Telefon és 
fax kezelés  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 
BME Humánpolitikai Szabályzatának rendelkezései az irányadók.  
                         



Pályázati feltételek: 

         8 Általános, általános iskolai végzettség,  
         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  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Angol nyelvismeret  
         Középfokú képesítés (érettségi)  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Önéletrajz  
         Végzettséget igazoló okirat(ok) másolata  
         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2019. november 4. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 25.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A benyújtott és formailag érvényes pályázatokat a munkáltató által kijelölt 
bizottság értékeli, kiválaszt néhány jelöltet, akiket értesít, és egy előre 
egyeztetett időpontban személyes beszélgetést folytat velük. Az interjúk 
eredményére és a benyújtott pályázati dokumentumokban leírtakra 
támaszkodva a bizottság kiválasztja az állás betöltésére alkalmas személyt.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.  

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

 



A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A munkakör ellátásához a BKV bérlelet biztosítjuk. Jelentkezéskor kérjük a 
munkakör mellett szereplő azonosítószámot feltüntetni szíveskedjen. 
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az 
Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak 
tekinteni.  
 


