
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
                        

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

pályázatot hirdet 

Gépészmérnöki Kar 
Áramlástan Tanszék 

 

projektreferens (2020/146) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 4-6. Ae épület 

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

A tanszékvezetés kreatív stratégiai támogatása a külső bevételszerző 
tevékenységben, az alábbi részletezésben. Külső bevételszerzési 
folyamatok nyomon követése, dokumentálása az összes 
projektmenedzsment-állapotban; elakadási pontok jelzése a vezetés felé, 
intézkedésre. A projekt-tevékenység beillesztése az egyetem 
adminisztrációs rendszerébe: projekt-adminisztráció, költségvetés, 
határidők, munkaidő nyilvántartása; szerződések és munkaügyi 
dokumentumok kezelése, iktatási feladatok. A jogszabályokban előírt 



adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettségek kiszolgálása. Szerződések 
jogi véleményezés előtti előkészítésében a tanszékvezetés támogatása, 
különös tekintettel a szerződés kritikus részleteire. Projektekhez kapcsolódó 
beszerzések ügyintézése; házipénztár kezelése. Pénzügyi jelentések, 
beszámolók készítése. MGR és Poszeidon rendszerek kezelése. Pályázatok 
adminisztratív és emberi erőforrás-szemszögű figyelése, előkészítése, 
adminisztrációja, pénzügyi dokumentációja. A tanszékvezetés támogatása a 
partnerekkel folytatott kommunikációban, gazdasági és emberi erőforrás-
szempontok szerint. Kreatív javaslattételek és intézkedések a projektek 
előmozdítására, illetve generálására. A Tanszék emberi erőforrás-
kapacitásainak rendszerezett monitorozása különféle tevékenységekben, 
javaslattétel a tanszékvezetés felé a külső bevételszerző tevékenység 
emberi erőforrásokkal való hatékony lefedésére. Kommunikáció a Dékáni 
Hivatallal projekt ügyintézés tekintetében. 

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, vagy egyetem, gazdasági területen szerzett végzettség, 
         Pénzügyi-számviteli területen szerzett legalább 10 év szakmai 

tapasztalat 
         MS Office (irodai alkalmazások) és internetes alkalmazások 

felhasználói szintű 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 illetve (5) 
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági 
erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Emberi erőforrás menedzsment végzettség 
         A közalkalmazotti és a versenyszférát is magában foglaló szakmai 

tapasztalat 
         Projekt/pályázat menedzsment területén szerzett szakmai 

tapasztalat 
         Gazdasági vezetői szakmai tapasztalat 

 

 



Elvárt kompetenciák: 

         Együttműködő, nyitott személyiség, 
         Kitartás, jó problémamegoldó és kommunikációs képesség, 
         Terhelhetőség, 
         Precíz adminisztrációs és dokumentációs képesség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Részletes fényképes szakmai önéletrajz (eddigi szakmai munka 
ismertetése, végzettségek megjelölése) 

         A pályázati kiírásban előírt további követelmények igazolására 
vonatkozó okirat/bizonyítvány másolata, továbbá minden olyan 
(ok)irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából 
fontosnak tart 

         Nyilatkozat 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: 2020. augusztus 17. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 

humaneroforras@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: 2020. augusztus 31. 

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázatot kérjük Dr. Vad János részére a vad@ara.bme.hu e-mail címre 
is elküldeni. Végzettségtől, gyakorlattól és projektektől függően az illetmény 
munkáltatói döntés alapján pozitív irányban eltérhet a törvényi minimumhoz 



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


