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ÁLLÁSPÁLYÁZAT 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar-Dékáni Hivatal 

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében 

Kommunikációs munkatárs (2023/061) 

munkakör/feladatkör betöltésére. 

 
 
 
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  

Roadshow-ok szervezése 

- központi szervezéssel való kapcsolattartás, eseménynaptár folyamatos követése, 
számunkra fontos helyszínek, rendezvények kiválasztása 

- oktatók, hallgatók szervezése, egyeztetés 

- szóróanyagok előkészítése, előadókhoz eljuttatása 

Nagy rendezvények - Educatio Kiállítás - Kari Nyílt Nap - Lányok Napja - Szakmai Nap- 
Kutatók Éjszakája - Nyílt Nap szervezése 

- összegyetemi egyeztetéseken való részvétel, más karokkal és az ÉSZI-vel való 
kapcsolattartás, egyeztetés 

- programok, előadások, bemutatók szervezése, beosztása, az oktatókkal való egyeztetés 

- HK-val és a Szakkollégiummal való egyeztetések és a hallgatók koordinálása 

- szóróanyagok előkészítése, a rendezvényekre való eljuttatása 

- helyszíni koordináció 

Kommunikációs feladatok ellátása 

- kari honlap (angol és magyar) kezelése, anyagok feltöltése, hírek írása 

- kari social media csatornák kezelése, tartalomkészítés, kampányok menedzselése 

- kari kollégák munkájának segítése 

Kari kiadványok és szóróanyagok kezelése 

- beszerzés (EU projekt vagy belső egyetemi beszerzés adminisztrációja, ügyintézőkkel 
való kapcsolattartás, nyomdákkal való kapcsolattartás és egyeztetés) 

- leltár (kari táblázat naprakész vezetése) 

- kiadványok és szóróanyagok kiadása 
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Betöltendő állás jogviszonya: közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: 

határozatlan, 40 óra, általános (hivatali), teljes munkaidő vagy részmunkaidő 

Munkavégzés helye: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. 

Álláshirdető szervezet bemutatása: 

 A több, mint 240 éves múltra visszatekintő Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

vezető szerepet tölt be a felsőoktatásban. Campusunk a Szabadság-hídtól egészen a Petőfi-hídon 

túl húzódik számos műemlék épülettel, parkos sétányokkal a budai rakparton. Egyetemünk nyolc 

karán, tudományos és kutató intézményeiben közel 22.000 magyar és külföldi hallgató részesül 

oktatásban. Az Egyetem működését a Kancellária, mint szolgáltató szervezeti egység támogatja. 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A humaneroforras@bme.hu e-mail címre várjuk jelentkezésüket a fenti dokumentumokkal. 

Jelentkezéskor a pozíció megnevezése mellett található azonosítószámot kérjük feltüntetni. 

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett 

kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. Végzettségtől, gyakorlattól és projektektől függően az 

illetmény munkáltatói döntés alapján pozitív irányban eltérhet a törvényi minimumhoz képest. 

Pályázati feltételek: 

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények: 

- erkölcsi bizonyítvány 

Egyéb pályázati feltétel meghatározása: 

- felsőfokú szakirányú végzettség 

- marketing eszközök releváns ismerete 

- MS Office felhasználói szintű ismerete 

Pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák: 

- jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség 

- mai modern online trendek ismerete, kreatív posztok készítése 

- kitartás, terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség 

- munkaszervezési képesség 

- proaktív, önálló kezdeményező hozzáállás  

- kreatívitás 

- nagyfokú rugalmasság  

- felelősség tudat  

- határozottság 

- minőségi munkavégzésre való törekvés  

mailto:humaneroforras@bme.hu
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A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok: 

- önéletrajz 

- végzettséget/képzettséget igazoló okiratok másolata 

- adatkezelési nyilatkozat 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 31.  

A pályázat elbírálásának módja: 

A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében tekintjük 

érvényesnek a jelentkezést. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 31.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.bme.hu/allaspalyazatok 

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023. április 1. 
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