
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Gépészmérnöki Kar  

Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék 

 

tanszéki mérnök  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.  

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

Az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék laboratóriumaival kapcsolatos 

feladatok maradéktalan ellátása. A laboratóriumok mérőberendezéseinek, eszközeinek 

felügyelete, karbantartása illetve karbantartásának irányítása. Közreműködés a 

mérőberendezések fejlesztésében. Leltárfelelősi feladatok ellátása, eszközök selejtezése. 

Laboratóriumi mérések előkészítése, dokumentálása, hallgatói mérésekhez ügyelet 

biztosítása. A laboratóriumi mérésekhez szükséges segédanyagok időbeni beszerzése illetve 

beszereztetése. Közreműködés a tanszéki kutatómunkában, kísérleti mérőállomások 

kialakítása, kísérletek végzése. Tűz-és munkavédelmi, valamint környezetvédelmi felelősi 

feladatok ellátása.  

Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  



                         

Pályázati feltételek: 

         Egyetem, okleveles gépészmérnök,  

         minimum 5 éves - a vegyipar, energiaipar területén szerzett - szakmai gyakorlat  

         büntetlen előélet  

         erkölcsi bizonyítvány (elegendő a pályázat elnyerése után benyújtani)  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         angol nyelvtudás  

Elvárt kompetenciák:  

         gyakorlatorientált feladatmegoldó képesség,  

         önálló munkavégzés,  

         precizitás,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         önéletrajz  

         iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata  

         Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatot kiíró, vagy annak 

megbízottja(i) személyesen meghallgathatja/meghallgathatják.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 17.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nagy András nyújt, a 06 1 463-

1119 vagy a 30/533-2811 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék részére 

a allas@epget.bme.hu E-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 20.  

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján 

közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.  
 


