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Eötvös Loránd Tudományegyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szolgáltatási Igazgatóság, Kollégiumi Központ, Pável Ágoston Kollégiumok

kollégiumvezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9700 Szombathely, Magyar László utca 1.
Vas megye, 9700 Szombathely, Ady Endre tér 3/a.
Vas megye, 9700 Szombathely, Deák Ferenc utca 57.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a) Biztosítja, hogy a Pável Ágoston tagkollégiumok az ELTE oktatási, nevelési céljaival,
szabályzataival összhangban működjenek; b) együttműködik a tagkollégiumok hallgatói
részönkormányzatával; c) részt vesz a felvételi eljárás előkészítésében, megszervezi
és irányítja a kollégiumokba való be- és kiköltözést; d) előkészíti a kollégiumi díjak
kivetését az egységes tanulmányi rendszerben, ellenőrzi a díjak befizetését, a
tartozókat figyelmezteti, előkészíti az eljárást a tartozókkal szemben; e) készpénz
formájában beszedi azokat a kollégiumi díjakat, amelyek az egységes tanulmányi
rendszerben nem vethetők ki; f) támogatja a tagkollégiumok hallgatói
részönkormányzatának kulturális-, sport- és közösségszervező tevékenységét; g)
feladata a Pável Ágoston tagkollégiumok hallgatók elhelyezésével kapcsolatos napi
működésének irányítása.
Illetmény és juttatások:
admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=627046
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Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

Főiskola, /Egyetem,
kommunikációs szintű angol nyelvtudás (diákok 30-40 országból érkeznek)
szóban és írásban
1-3 év szakmai tapasztalat hasonló munkakörben
magabiztos informatikai ismeretek
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• tárgyalási szintű angol nyelvtudás szóban és írásban
•
levelező rendszerek, MS Office, MS Windows NT/2000 XP gyakorlott,
felhasználói szintű ismerete
• kollégiumi tapasztalat
• készpénzkezelési tapasztalat
• felsőoktatási rendszerek ismerete
•
felsőoktatási intézmények, esetleg kifejezetten az ELTE
szervezetrendszerének, működésének ismerete
Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

csapatmunkára nyitott ,
döntésképes,
együttműködő személyiség,
jó kapcsolatteremtő, kommunikációs készség,
körültekintő,
önálló,
probléma megoldására törekvő munkavégzés jellemzi,
segítőkész,
jó szervező,

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

részletes szakmai önéletrajz fizetési igény megjelölésével
motivációs levél
végzettség(ek)et, szakképzettség(ek)et igazoló bizonyítványok 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

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 28.
admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=627046

2/3

2022. 09. 13. 8:33

Megtekintés

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Karriermenedzsment Osztály részére a
allaspalyazat@kancellaria.elte.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázat
elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében, a benyújtott
dokumentumok és állásinterjúk alapján történik. Az interjúk során szakmai
jártasságokat mérő tesztek/feladatok alkalmazására is sor kerülhet.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 13.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

https://www.elte.hu/allaspalyazatok - 2022. szeptember 13.

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
honlapon szerezhet.

további

információt

a

https://www.elte.hu/

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. szeptember 13.
A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a
munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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