
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Felsőoktatási Ipari 

Együttműködési Központ (FIEK)  

Integrált, Intelligens Technológiák Kutatóközpont 

 

ügyvivő szakértő  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2021 március 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.  

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

Az igazgatóság feladatainak adminisztratív támogatása; általános és speciális asszisztensi 

feladatok ellátása; az igazgatóság feladatellátásának részét képező kommunikáció támogatása; 

kapcsolattartás biztosítása; az igazgatóság feladatellátásával kapcsolatos határidők figyelése 

és jelzése, kapcsolódó nyilvántartások vezetése; kimenő- és bemenő levelek iktatása. 

Munkaügyi feladatok ellátása (ki- és belépő közalkalmazottak munkaügyi ügyintézése, 

közalkalmazotti kinevezések és megbízási/hallgatói szerződések összeállítása, szabadságok, 

betegállományok nyilvántartása). Szervezi és előkészíti a vezető által elrendelt értekezleteket, 

tanácskozásokat (pl. meghívók intézése, reprezentáció, stb.), beszerzi az értekezlethez 

szükséges anyagokat, operatív jelentéseket, ügyiratokat. FIEK iroda vezetése; egyetemi 

szabályok ismerete és folyamatos követése; projektek adminisztrációs gondozása (ajánlatadási 

folyamat, megrendelés, témaszám intézés, szerződéskötés, teljesítés, számlázás, kapcsolódó 

ügyek rendezése);  



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: 

         Főiskola, vagy egyetem, vagy középfokú képesítés és megkezdett felsőfokú 

tanulmány,,  

         irodai adminisztráció területén szerzett tapasztalat  

         felhasználói szintű MS Office ismeretek (Word, Excel, Outlook)  

         büntetlen előélet  

         erkölcsi bizonyítvány (elegendő a pályázat elnyerése után benyújtani)  

         hasonló területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat  

         felelősségvállalás; határozottság, nagyfokú önállóság  

         angol nyelv ismerete  

         Határidők pontos betartása  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         felsőoktatási intézményben vagy egyéb központi költségvetési szervnél szerzett 

szakirányú tapasztalat  

         felsőfokú gazdasági végzettség vagy gazdasági képesítés  

Elvárt kompetenciák:  

         Jó kommunikációs készség,  

         Csapatmunka,  

         Pontos és precíz munkavégzés,  

         Saját munka kiváló szervezése,  

         Önálló és csapatban történő munkavégzésre való képesség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz  

         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok 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: 2017. október 15.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton FIEK szervezeti egység és a HR 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:  

Tájékoztatjuk, hogy személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, 

akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a 

Munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a Kiíró szükségnek 

ítéli. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján 

közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.  
 


