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a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján
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Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
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beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A

vezetői

megbízás

időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 4 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
A megbízandó tanszékvezető feladata: az oktatási szervezeti egység oktatókutató és tudományos munkájának irányítása, szervezése, korszerűsítése; a
szervezeti egység oktatói, kutatói és doktoranduszai szakmai fejlődésének
elősegítése; részvétel az egység oktató és kutató munkájában; a szervezeti

egység oktatási és kutatási területének szélesítése, a tanszék pénzügyi
helyzetének stabilan tartása, fejlesztési stratégiák kidolgozása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) e
törvény végrehajtásáról szóló 53/2006. (III.14.) Korm. rendelet, továbbá a
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény megfelelő
rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési
Rendje és Humánpolitikai Szabályzat vonatkozó rendelkezései, illetve az
Egyetem mindenkori belső szabályozásai,rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:









Egyetem, okleveles mérnök,
A pályázóval kapcsolatos szakmai elvárás, hogy a tanszék
szakmai profiljába és kompetencia területébe eső magas szintű
oktató és tudományos gyakorlattal rendelkezzen.
Elkötelezett legyen a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
stratégiai célkitűzései és hagyományai iránt.
A pályázónak a vezetési és irányítási feladatok ellátásához,
tervezéséhez,
szervezéséhez
szükséges
ismeretekkel,
tapasztalatokkal és képességekkel, a munkatársak munkájának
irányításához, eredményeik értékeléséhez, a tehetségek
felismeréséhez és kibontakoztatásához, a vezetői utánpótlás
neveléséhez szükséges tulajdonságokkal és készségekkel,
valamint többéves felsőoktatási oktatói, vezetői gyakorlattal és
megfelelő szintű tudományos elismertséggel kell rendelkeznie
Az oktatási szervezeti egység vezetői beosztás ellátásával történő
megbízásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítése és
Működési Rendje és az annak mellékletét képező Humánpolitikai
Szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges, amelyben
igazolni 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 tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


A pályázathoz mellékelni kell:















Az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos
fokozatot, idegennyelv-tudást, egyéb ismereteket tanúsító okiratok,
továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további
követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített
másolatát
Minden olyan (ok)iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása
szempontjából fontosnak tart
Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát,
személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem
szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy
a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát,
személyes adatait – az egyetemi intranet útján – a Kar polgárai
harmadik személyként megismerhetik
Nyilatkozatot arról, hogy nem áll fenn összeférhetetlenségi ok,
illetve a pályázat elnyerése esetén a fennállás megszűntetéséről
Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a vezetői
megbízással járó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – a
megbízás kiadása előtt – eleget tesz
Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatot kiíró,
vagy
annak
megbízottja(i)
személyesen
meghallgathatja/meghallgathatják.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének
megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását; annak
ismertetését, hogy a megbízatást miért akarja elnyerni
(motivációját), és mivel bizonyítja rátermettségét
A pályázó ismertesse pályázatában a vezetői feladatokkal
kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó
elképzeléseit
Részletes szakmai, illetőleg vezetői önéletrajzot

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Mándoki Péter
dékán nyújt, a 06-1/463-3551 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a
humaneroforras@bme.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok véleményezése, valamint a megbízás kiadása a Humánpolitikai
Szabályzatban foglalt rend szerint történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 4.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.bme.hu/allaspalyazatok
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az
Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak
tekinteni. A munkakör közös megegyezés alapján részmunkaidőben is
ellátható. Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található
azonosítószámot kérjük feltüntetni.

