
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

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

pályázatot hirdet 

Kancellária  
Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság 

 

tréner (2019/079)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9.  

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

Készségfejlesztő tréningek általános koncepciójának a kidolgozása, konkrét 
célcsoportokra szabott tréningek kidolgozása, megtartása. Fejlesztési 
koncepció kidolgozása; meglévő anyagok frissítése. Tréninganyagok 
folyamatos fejlesztése, képzési anyagok konkrét célcsoportra való testre 
szabása. Szervezetfejlesztéshez kapcsolódó programok fejlesztése, tartása. 
Szükség esetén kapcsolódás az osztály által nyújtott további hallgatói 
szolgáltatásokhoz (karrier- és esélyegyenlőségi szolgáltatások).  

 

 



Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

         Főiskola, vagy Egyetem,  
         Legalább egy éves tréneri tapasztalat  
         Középfokú angol nyelvtudás  
         MS Office (Word, Excel, Outlook) megbízható ismerete és 

használata  
         Közalkalmazotti jogviszony létesítése estén 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvány melyben igazolnia kell, hogy a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ 
(2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek 
megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy 
tevékenyégtől eltiltás hatálya alatt  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Pszichológus végzettség  
         Tréneri gyakorlat az alábbi témakörökben: önismeret, 

asszertivitás, érzelmi intelligencia, stresszkezelés, időgazdálkodás, 
prezentációs technika, tárgyalástechnika, karrierhez kapcsolódó 
tréningek, vezetői készségfejlesztés  

Elvárt kompetenciák:  

         Ügyfélorientált magatartás,  
         Önálló, kezdeményező, együttműködő személyiség,  
         Döntéshozatali és felelősségvállalási képesség,  
         Jó problémamegoldó képesség,  
         Kreativitás,  
         Nyitottság, rugalmasság, empátia,  
         Szakmai elkötelezettség és motiváltásg,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz elérhetőséggel és (bruttó) jövedelemigény 
megjelölésével  

         Motivációs levél  
         Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok 

másolata  
         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: 2019. április 28.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 15.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.bme.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Jelentkezéskor kérjük a munkakör megnevezése mellett található 
azonosítószámot feltüntetni. Amit kínálunk: kihívást jelentő, sokrétű és 
összetett feladatok, szakmai önállóság, kellemes környezet, jól felszerelt 
irodai infrastruktúra, lehetőség a tanulásra, fejlődésre; rendszeres belső 
képzések, fiatalos csapat, jó közösség. Amennyiben a pályázati felhívások 
szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett kiírás 
szövegét kell irányadónak tekinteni  
 


