Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Természettudományi Kar
Kognitív Tudományi Tanszék
gazdasági ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1111 Budapest, Egry József utca 1. T épület
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
számlák, szerződések, pályázatok kezelése, pénzügyi jelentések, beszámolók készítése,
munkaügyi ügyintézés előkészítése
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:





Középiskola/gimnázium, érettségi,
büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány
az alábbi végzettsége valamelyike
Pénzügyi-számviteli ügyintéző - 54344 01






Államháztartási mérlegképes könyvelő - 55 344 02
Vállalkozási mérlegképes könyvelő - 55 344 07
Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő - 55 344 03
Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő - 55 344 06

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 főiskolai végzettség
 angol nyelvismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:





Szakmai önéletrajz (bruttó fizetési igény megjelölésével)
Bizonyítványok másolata
Az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal
összefüggő kezeléséhez

A pályázatokat Torma Antalné részére a (tanna@cogsci.bme.hu) e-mail címre is
kérjük benyújtani.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. május 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Torma Antalné nyújt, a +36-1-4631072 vagy a +36-1-463-1273 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a
humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott és formailag érvényes pályázatokat a munkáltató által kijelölt bizottság értékeli,
kiválaszt néhány jelöltet, akiket értesít, és egy előre egyeztetett időpontban személyes
beszélgetést folytat velük. Az interjúk eredményére és a benyújtott pályázati
dokumentumokban leírtakra támaszkodva a bizottság kiválasztja az állás betöltésére alkalmas
személyt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.bme.hu
 www.cogsci.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.

