
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

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

pályázatot hirdet 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar  
Idegen Nyelvi Központ 

 

ügyviteli alkalmazott (2019/273)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű 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: 

Az Idegen Nyelvi Központ Nyelvvizsgaközpontjában általános, illetve 
kifejezetten a nyelvvizsgák adminisztrációjához kötődő ügyviteli feladatok: 
telefonon és emailben érkező üzenetek kezelése, kollégákkal való 
kapcsolattartás, a vizsgázók beosztása, módosításainak regisztrálása, 
vizsgaanyagok gépelése, előkészítése, leszámolása, vizsgáztatói dossziék 
összeállítása, teremfelügyelet, közreműködés a nyelvvizsgafelelősök 
munkájában.  

 

 



Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

         Középiskola/gimnázium,  
         MS Office alkalmazások megbízható ismerete és alkalmazása  
         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: 
         Idegennyelv-ismeret (angol)  
         Nyelvvizsgák adminisztrációjában szerzett tapasztalat  
         Adatbázisok kezelésében szerzett tapasztalat  
         Felsőfokú végzettség  

Elvárt kompetenciák:  

         Precíz adminisztrációs és dokumentációs képesség,  
         Kiváló problémamegoldó- és kommunikációs képesség,  
         Megbízhatóság, rugalmasság,  

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 a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.  

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázati anyagot egy pdf formátumban kérjük megküldeni. Jelentkezéskor 
a munkakör megnevezését és a pályázati azonosítót kérjük feltüntetni. 
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az 
Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak 
tekinteni.  
 


