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Eötvös Loránd Tudományegyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Gazdálkodástudományi Intézet, Tanulmányi Hivatal

hivatalvezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2022.06.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1053 , Szép utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az ELTE Szervezeti és Működési Rendjében, a Gazdálkodástudományi Intézet
Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a jogszabályokban és további
egyetemi belső szabályozókban a Tanulmányi Hivatal vezetője által ellátandó feladatok
és hatáskörök.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•

Főiskola, / Egyetem,
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vezetői tapasztalat
tanulmányi adminisztrációban, oktatásszervezésben szerzett jártasság
felsőoktatásban szerzett tapasztalat
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

•

részletes szakmai önéletrajz a pályázó által aláírtan, amely tartalmazza a
pályázati feltételeknél megjelölt követelményekre vonatkozó adatokat,
információkat is
oklevelek, bizonyítványok másolatban
nyilatkozat magyar állampolgárságról, büntetlen előéletről és
cselekvőképességről (három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt a
megbízás feltételeként kell benyújtania a nyertes pályázónak, külső pályázó
esetén)
nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az Egyetem Szervezeti és
Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési
joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő
megküldésével (1053 Budapest, ELTE Gazdálkodástudományi Intézet, Szép
utca 2 pf. 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: ELTE/7513/1/2018 , valamint a munkakör
megnevezését: hivatalvezető.
vagy
• Személyesen: Havasi Nóra, Budapest, 1053 Budapest, ELTE
Gazdálkodástudományi Intézet, Szép utca 2. 8 .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyesen munkaidőben vagy postai úton egy eredeti és egy másolati példány
benyújtásával lehet pályázni.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.elte.hu/allaspalyazatok - 2018. július 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak
szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a
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pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és
vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben,
az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat
kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel
összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól
az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés
menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 10.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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