
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

                         

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

pályázatot hirdet 

Kancellária  

Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság 

 

Leltárfelelős és Mantis hibajegy kezelő rendszer adminisztrátor  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Egry József utca 20-22.  

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

Az intézmény telephelyein frissen bevezetett MANTIS hibajegy kezelő rendszer 

adminisztrátori teendői mellett operatív feladat: - a rendszerben rögzített, jellemzően 

elektromos, gépész és takarítás igény- és hibabejelentések nyomon követése, irányítása a 

megfelelő szakterületek, partnerek felé; - a hibajegy bejegyzések kezelésével kapcsolatos 

nyilvántartások vezetése, időszakos statisztikák készítése a nyitott/lezárt, illetve 

elfogadott/visszautasított igényekről, hibajegyekről; - az eredmények web felületen történő 

megjelenítése. Az adminisztrátori teendők a fejlesztőkkel történő kapcsolattartást, a 

felhasználók támogatását, továbbá a hibabejelentő rendszerhez történő hozzáférések 

kezelését, jogosultságok kiosztását jelentik. Az Üzemeltetési Osztály kezelésében álló tárgyi 

eszközök, immateriális javak nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása, ideértve a 

leltárfelelősök által kezdeményezett selejtezési, átadás-átvételi eljárások lefolytatását és 

dokumentálását, a személyek részére kiadott eszközök nyilvántartását, a kölcsönzött 

műalkotásokkal kapcsolatos ügyintézést (a kölcsönszerződés szerinti adminisztráció 



vezetését), jótállási jegyek, garancialevelek őrzését, közreműködést a jótállással érintett 

ügyekben, valamint a leltárellenőrzésekben való részvételt.  

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: 

         Középiskola/gimnázium,  

         Hibabejelentő, vagy igénykezelő rendszer használatában szerzett minimum 1 év 

munkatapasztalat  

         Minimum felhasználói szintű MS Office kezelési ismeretek  

         Jó problémamegoldó és kommunikációs készség, önállóság, kreativitás  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

         Műszaki ismeretek  

         Mantis hiba-és igénybejelentő rendszer felhasználói ismerete  

         Weboldal szerkesztési ismeretek  

         Oktatási vagy egyéb intézményben szerzett – legalább 1-3 éves - szakmai 

tapasztalat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Önéletrajz  

         Bizonyítványok másolata  

         Az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

         Nyilatkozatot 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: 2018. január 15.  

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.  

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.  
 


