
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Kancellária, Kollégiumok Igazgatóság  

Kollégiumok Műszaki Osztály 

 

segédmunkás  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Kruspér utca 2.  

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

A BME üzemeltetésében lévő kollégiumokban feladata a Kollégium gondnokának utasítása 

alapján elvégezni a Kollégiumban és környékén a napi fizikai és egyéb betanított jellegű 

munkákat. A Kollégium területén végzi a szemét és hulladékkezelést, lomtalanítást valamint a 

külső és kapcsolódó területek (udvar, szállítási útvonalakat, járdák) tisztántartását és 

csúszásmentesítését. A Kollégiumban szükséges anyag, eszköz, ágynemű mozgatását végzi a 

munkavédelmi előírások betartásával. Elvégzi a Kollégiumban felmerülő kisebb, 

szakképesítést nem igénylő javítási, karbantartási feladatokat. A munka rögzített 

munkaidőben történik, heti 40 órában a munkabér pedig minden hónapban pontosan kerül 

kifizetésre. Munkaruhát és a munkához szükséges minden eszközt (munkaruha, kisgépek, 

szerszámok) a munkáltató biztosít.  

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: 

         8 Általános,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Önéletrajz  

         Végzettséget tanúsító okirat(ok) hiteles 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 pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hubay Mátyás nyújt, a +36 1 463-

3633 -os telefonszámon. 

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.  
 


