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Eötvös Loránd Tudományegyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Dékáni Hivatal, Oktatás- és Kutatástámogató
Csoport

oktatást támogató munkatárs/technikus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.
Budapest, 1064 Budapest, Izabella utca 46.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- Igény szerint és a kapacitástól függően a karon szervezett rendezvények és a külső
helyszínen szervezett kari rendezvények technikai feltételeinek biztosítása és teljeskörű
lebonyolítása (hangosítás, videofelvételek, fényképezés, ezek utómunkálatai, stream
stb.) - eseti jelleggel nem rendezvényhez kapcsolódó fotók, videó készítése és azok
utómunkálatai (vágás, feliratozás stb.) - oktatástechnikai eszközök (hangosítás)
üzemeltetése, helyszíni segítségnyújtás biztosítása a tantermekben, - hang- és
képvágó, -szerkesztő programok kezelése, - a munka során keletkezett anyagok
(képek, videok stb.) archiválása, - oktatóanyagok digitalizálása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•

Középiskola/gimnázium,
angol nyelvből társalgási, kommunikációképes nyelvtudás
1-3 év szakmai tapasztalat
internetes alkalmazások, levelező rendszerek, MS Office ismeret
kép – hang és videó készítő továbbá szerkesztő programok ismerete (pl.:
Adobe Photoshop, Adobe PremierePro, OBS Studio, Adobe Audition,
TeamViewer)
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, /Egyetem,
• B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

részletes szakmai önéletrajz
végzettség(ek)et, szakképzettség(ek)et tanúsító okiratok másolata
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléshez „Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához” –
nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le
"nyilatkozat az álláspályázat lezárását követő adatkezeléshez"- nyomtatvány
az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le
sikeres pályázat esetén, amennyiben felvételt nyert, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 22.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Pedagógiai és Pszichológiai Kar részére a
karrier@ppk.elte.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Munkavégzés helye: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27., 1064 Budapest, Izabella
utca 46., eseti jelleggel a kar egyéb épületei.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.elte.hu/allaspalyazatok - 2021. április 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
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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.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 22.
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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