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Eötvös Loránd Tudományegyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bibó István Szakkollégium

igazgató
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1118 Budapest, Ménesi út 12.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az ELTE SzMSz I. 4/i. melléklete, a Bibó István Szakkollégium Szervezeti és Működési
Szabályzata alapján: 1) Az Igazgató kötelessége és feladata: a) biztosítani, hogy a
Szakkollégium az Egyetem oktatási-nevelési céljaival, szabályzataival összhangban
működjön; b) irányítani és értékelni a szakkollégiumi oktató-nevelő munkát; c)
együttműködni a Szakkollégiumban működő hallgatói részönkormányzattal; d) az
Egyetem hallgatóira vonatkozó fegyelmi szabályzat megsértése esetén fegyelmi
eljárást kezdeményezni; e) gondoskodni a rektor, valamint a felügyeletet ellátó
minisztérium által kért adatok szolgáltatásáról; g) a jelen Szabályzatban
meghatározottak szerint gondoskodni a hallgatói lakószobák rendszeres ellenőrzéséről;
h) kidolgozni a Szakkollégium fejlesztési tervét; i) közreműködni a Szakkollégium
Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) előkészítésében és
az Egyetem Szenátusa elé terjeszteni azt; j) minden, amit az Egyetem szabályzatai
kötelezettségeként és feladatául előírnak számára.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•
•

Egyetem, jogász/politológus (mester),
középfokú angol nyelvtudás
legalább 1-3 év oktatói és tudományos tevékenység
kutatásszervezésben szerzett tapasztalat
legalább 1-3 év, a felsőoktatási tehetséggondozás, tehetségsegítés területén
szerzett tapasztalat
MS Office, Neptun magas szintű felhasználói ismerete
a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az Eötvös Loránd
Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• PhD fokozat a jogtudomány területén
• habilitáció, vagy folyamatban lévő habilitáció
• angol nyelv felsőfokú ismerete
• bármilyen további számítógépes ismeret
• pályázati projektekben való jártasság
Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•
•

kiváló vezetési-szervezési kompetenciák,
döntésképesség,
magas szintű stressz- és konfliktus kezelési képesség,
komplex látásmód,
magas szintű tárgyalási képesség és technika,

Előnyt jelentő kompetenciák:
•
•
•
•

érdekérvényesítő, érdekképviseleti képesség
munkatársi mentorálás képessége
motiválási, teljesítményösztönzési képességek
csapatépítő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

részletes szakmai önéletrajz
motivációs levél
szakmai koncepció
végzettséget igazoló dokumentumok másolatai
belső pályázó esetén az ELTE Rektori Kabinet igazolása a Stratégiai
Adatbázis frissítéséről és validálásáról
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sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (belső
pályázó esetén nem szükséges)
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléshez
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 legkorábban 2020. november 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kóczián Lilla nyújt, a +36 1
411 6500/ 4247 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő
megküldésével (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
ELTE/10101/1(2020) , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.
vagy
• Elektronikus úton Dr. Kóczián Lilla részére a lilla.koczian@rkk.elte.hu E-mail
címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásának szempontjai: - a pályázó eddigi oktatói és tudományos
tevékenysége - a tehetséggondozás terén eddig felmutatott eredmények - a pályázó
kutatásszervezésben szerzett tapasztalata - a Szakkollégium értékrendjéhez való
kapcsolódás
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.elte.hu/allaspalyazatok - 2020. szeptember 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati
jelentkezés
keretében
benyújtott
személyes
adatokat
a
https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban
foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri
feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz
szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait.
Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő
jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az
Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.
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A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 6.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). 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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