
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Kancellária  

Humán Erőforrás Igazgatóság, HR osztály 

 

Toborzás-kiválasztási munkatárs  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2 év –ig tartó 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: 

A teljes egyetemre vonatkozóan álláshirdetések megjelentetése, javaslattétel a hirdetés 

tartalmára vonatkozóan, jogszabályi megfelelőség ellenőrzése. A feladott hirdetésekről 

adminisztráció készítése. Hirdetési felületek felkutatása és beszerzési szabályok szerint 

szerződéskötés előkészítése. A kancellária vonatkozásában a toborzás-kiválasztási folyamat 

koordinálása, a jelöltek előszűrése, az állásinterjú megszervezése és személyes részvétel. A 

kiválasztott jelölt számára a Humánerőforrás Igazgatóság igazgatójával valamint az adott 

területért felelős munkaügyes kollégával történt egyeztetés alapján szóbeli és írásbeli 

ajánlattétel megküldése, illetve tájékoztatás kiadása a belépési folyamatról.  

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, érettségi,  

         megbízható, gyors, precíz munkavégzés  

         felhasználói szintű informatikai ismeretek (irodai alkalmazások)  

         MS Office Word, Excel megbízható ismerete  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         toborzás-kiválasztásban szerzett tapasztalat  

         szakirányú szakképzettség vagy felsőfokú végzettség  

         Mt., Kjt. és Nftv. ismerete  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         szakmai önéletrajz  

         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.  
 


