
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar  

Idegen Nyelvi Központ 

 

Nyelvvizsgaközpont-vezető  

beosztás ellátására.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 
 

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Egry József utca 1.  

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

a BME Nyelvvizsgaközpont államilag elismert általános és szaknyelvi 

nyelvvizsgarendszereinek működtetése és folyamatos ellenőrzése, a Nyelvvizsgaközpont, a 

nyelvvizsgarendszerek és a vizsgahelyek akkreditációinak előkészítése és lebonyolítása, az 

akkreditációs dokumentumok készítésének koordinálása, a Nyelvvizsgaközpont 

vizsgahelyeivel való kapcsolattartás koordinálása és felügyelete, az akkreditált vizsgáztatók 

képzésének, továbbképzésének és ellenőrzésének koordinálása, a Nyelvvizsgaközpont 

belső/külső kommunikációjával összefüggő vezetői feladatok ellátása, az igazgató által 

meghatározottak szerint, az igazgató által esetileg átruházott 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, a nyelv- vagy neveléstudomány területén szerzett PhD doktori fokozat,  

         cselekvőképesség  

         büntetlen előélet  

         legalább tíz éves nyelvvizsgáztatási tapasztalat  

         legalább tíz éves, a felsőoktatásban szerzett oktatási tapasztalat  

         legalább három éves nyelvvizsgaközpont-vezetői tapasztalat  

         felsőfokú angol nyelvtudás  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         a mérés-értékelés területén végzett kiterjedt kutatási, publikációs tevékenység  

         online vizsgáztató-képzések és továbbképzések fejlesztésében és szervezésében 

szerzett tapasztalat  

         a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testületben vagy más szakértői grémiumban szerzett 

többéves tapasztalat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz  

         Bizonyítványok másolata  

         Az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal 

összefüggő kezeléséhez  

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 22.  

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.  
 


