
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Kancellária  

Humán Erőforrás Igazgatóság, Munkaügyi osztály 

 

Munkaügyi ügyintéző  

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: 

Munkaüggyel, illetményszámfejtéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Számfejtés előkészítési 

feladatok KIRA, NEXON rendszerek alkalmazásával. A munkaügyi dokumentumok tartalmi 

és formai ellenőrzése, szükség szerint javítása. A foglalkoztatáshoz szükséges adatok, 

nyilatkozatok, igazolások meglétének ellenőrzése. A kifizetések rögzítése a gazdálkodási 

információs rendszerben. A béreket és munkadíjakat terhelő levonások végrehajtása. A 

rendszer által számfejtett jogcímek ellenőrzése.  

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, emelt szintű szakképesítés, személyügyi OKJ- 

végzettség,  

         megbízható, gyors, precíz munkavégzés  

         felhasználói szintű informatikai ismeretek (irodai alkalmazások)  

         MS Office Word, Excel megbízható ismerete  

         hasonló területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         felsőoktatási intézményben vagy egyébként központi költségvetési szervnél 

szerzett szakirányú tapasztalat  

         KIRA, Nexon bér programok gyakorlott  

         Kjt. és Nftv. ismerete  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         szakmai önéletrajz  

         motivációs levél  

         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata  

         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul  

         az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 18.  

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 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.  
 


