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Eötvös Loránd Tudományegyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam-és Jogtudományi Kar, Jogi Továbbképző Intézet

igazgatóhelyettes
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2021.07.01-2024.06.30. -ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgatóhelyettes feladata az igazgató munkájának segítése az intézet általános és
szakirányú továbbképzési tevékenységének szervezése és irányítása területén, így
különösen • folyamatosan figyelemmel kíséri a jogi és igazgatási területen a szakmai
képzési igények alakulását; feltárja, illetve felméri az új továbbképzési igényeket és
javaslatot tesz ezek megvalósítására; • előkészíti az új szakok megalapítását, indítását,
javaslatot tesz az évente meghirdetendő szakirányú továbbképzési szakok körére, a
képzés személyi és egyéb feltételeinek biztosítására; • javaslatot tesz az általános
továbbképzés keretében meghirdetendő cél- és szaktanfolyamokra, a meghirdetés és
lebonyolítás személyi és egyéb feltételeire; • javaslatot tesz a meghirdetett
továbbképzési szakok és tanfolyamok indítására a jelentkezők létszáma és az
önköltséges lebonyolítás követelménye alapján; • előkészíti, illetve megszervezi a
továbbképzésben közreműködő oktatók megbízását a vonatkozó jogszabályok és
egyetemi szabályzatok keretei között; • kezdeményezi és előkészíti az intézet
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továbbképzési tevékenységét szolgáló együttműködési megállapodásokat; • javaslatot
tesz a szakmai továbbképzést szolgáló PR és marketing tevékenység formáira; •
meghatározza,
koordinálja
az
intézet
tanfolyamszervező
munkatársainak
tevékenységét és gyakorolja az ezt szolgáló munkairányítói jogokat.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

Egyetem, jogász,
tárgyalási szintű angol nyelvtudás
jogtudományi felsőoktatási intézményben, ezen belül képzések
szervezésében szerzett legalább 5 éves vezetői tapasztalat
a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

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

részletes szakmai önéletrajz
az intézet továbbképzési tevékenységével, az igazgatóhelyettesi feladatok
ellátásával kapcsolatos szakmai terv
a pályázati feltételekben megjelölt dokumentumok 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
sikeres pályázat esetén, amennyiben felvételt nyert, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány (belső pályázó esetén nem szükséges)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Állam- és Jogtudományi Kar, Dékáni Hivatal részére a
dekan@ajk.elte.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az elektronikus formában benyújtott pályázat 2 db, egyenként legfeljebb 2 MB
terjedelmű fájlból állhat.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
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www.elte.hu/allaspalyazatok - 2021. április 30.

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.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 30.
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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