
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Kancellária  

Sport és Szabadidős Létesítmények Igazgatósága 

 

Igazgató  

beosztás ellátására.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 
 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

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

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

Biztosítja a sport és szabadidős létesítmények felszerelésének, műszaki állapotának 

fejlesztését, biztosítja azok költséghatékony működését és működtetését. Javaslatot tesz a 

sport és szabadidős létesítmények fejlesztésére. Együttműködik a Beruházás- Előkészítési 

Osztállyal, végzi a sport és szabadidős létesítményi ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos 

műszaki folyamatok nyomon követését, vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat és végzi a 

kapcsolódó adatszolgáltatásokat. Ellátja a létesítmények fenntartásával, üzemeltetésével, 

gazdálkodásával és adminisztrációjával összefüggő feladatokat. Kapcsolatot tart és 

együttműködik a Kollégiumok Igazgatósággal és a Hallgatói és Doktoranduszi 

Önkormányzattal a jogszabályok, belső szabályozások által meghatározott körben 



megállapítja a sport és szabadidős létesítmények igénybevételi díjainak mértékét és 

gondoskodik azok beszedéséről.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat és a Kancellár rendelkezései 

az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Egyetem, szakirányú, felsőfokú végzettség ,  

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

         Hasonló területen szerzett több, mint 4 éves szakmai gyakorlat, továbbá min. 2 év 

vezetői tapasztalat  

         Együttműködés, empátia, kommunikációs készség  

         Angol, vagy német nyelv ismerete  

         Büntetlen előélet, cselekvőképesség  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz  

         Végzettséget tanúsító okirat(ok) másolata  

         Az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

         Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal 

összefüggő kezeléséhez  

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 10.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.  

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Az igazgatói megbízás kölcsönös szándék esetén meghosszabbítható. Amennyiben a pályázati 

felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett kiírás szövegét kell 

irányadónak tekinteni.  
 


