
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Kancellária  

Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság 

 

Energetikus munkatárs  

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: 

Dokumentálja az intézmény által felhasznált közüzemi szolgáltatások mennyiségi és minőségi 

jellemzőit, feldolgozza a beérkező közüzemi számlákat, ennek keretében meghatározza és 

adatot szolgáltat az egyes fogyasztók energiafelhasználásához kapcsolódó költségekről az 

intézmény belső szervezetei, valamint bérlői részére. Feladatainak ellátása során 

együttműködik a közműszolgáltatókkal, az intézmény belső szervezeteivel, különösen a 

Karbantartási Osztállyal. Energiagazdálkodási beszámolókat, valamint energiafelhasználási 

terveket készít, részt vesz az intézmény által felhasznált energia fajták közbeszerzési 

eljárásaiban. Nyilvántartásokat vezet, statisztikákat készít, feltárja a megtakarítási 

lehetőségeket, részt vesz az intézmény mérés-adatgyűjtő rendszerének bevezetésében, 

működtetésében.  

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: 

         Középfokú képesítés, Szakirányú középfokú, vagy felsőfokú végzettség,  

         Energetikai területen szerzett minimum 1 év munkatapasztalat  

         Felhasználói szintű MS Office kezelési ismeretek  

         Jó problémamegoldó és kommunikációs készség, önállóság, kreativitás  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Közbeszerzésben való részvétel  

         Létesítményi energetikus végzettség  

         Angol nyelvismeret  

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

tapasztalat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Bizonyítvány másolatok  

         Önéletrajz  

         Az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

         Nyilatkozat 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:  

A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, 

megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény 

nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt 

semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében 

eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak 

tekinteni.  
 


