
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
                        

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

pályázatot hirdet 

Kancellária, Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság  
Hallgatói Tanácsadási Osztály 

 

tréningkoordinátor (2019/246) 

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: 

Szakmai programok tervezése, a folyamat menedzselése, az eredmények 
kiértékelése és prezentálása, adminisztrálása. Tréningportfólió 
karbantartása, fejlesztése, tréner asszisztensi feladatok (eszköz-igények 
begyűjtése, eszközkészlet gondozása, eszközök előkészítése) ellátása. 
Kapcsolattartás (külső és belső) partnerekkel, minőségbiztosítási 
szempontok érvényesítése (szerződés alapján). Kimutatások készítése az 
ügyfél-visszajelzések alapján, együttműködés az igazgatóság többi 
munkatársával, kollégájával. 



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, 
         MS Office Word, Excel megbízható ismerete és használata 
         Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó 

esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány, amivel a magánszemély igazolja, hogy „a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. 
(2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek 
megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkoztatás vagy 
tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.” 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Folyékony kommunikáció angol nyelven szóban és írásban 
         Tréningpiaci tapasztalat 
         Karriertanácsadói tapasztalat 
         Projektmenedzseri tapasztalat 
         Rendezvényszervezői tapasztalat 

Elvárt kompetenciák: 

         Globális látásmód, szisztematikus munkavégzés, 
         Ügyfélorientáltság, 
         Precizitás, 
         Határozott fellépés, asszertív kommunikáció, 
         Szervezőkészség, problémamegoldó készség, 

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. szeptember 26. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében 
tekintjük érvényesnek a jelentkezést. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 3. 

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Jelentkezéskor a munkakör megnevezését és a pályázati azonosítót kérjük 
feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, 
az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak 
tekinteni. 
  

  

 


