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Megtekintés

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

tanszéki asszisztens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 30 órás
A munkavégzés helye:
Budapest, 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
• Tanszéki levelezés bonyolítása, az adminisztráció kezelése papír alapon és
elektronikusan is o365 irodai alkalmazások, egyetemi e-learning rendszerek
használatával; • Tantárgyak és vizsgák meghirdetése, a vizsgaeredmények bevitele a
NEPTUN rendszerbe; • Írásbeli, szóbeli vizsgák, beszámolók megszervezése és
lebonyolításában történő részvétel; • Évfolyamdolgozatok, szakdolgozatok ügyintézése
(elektronikusan), regisztrálás, oktatókkal való kapcsolattartás; • Évfolyamdolgozatok,
szakdolgozatok eredményeinek nyilvántartása, továbbítása a Tanulmányi Hivatal felé; •
Tananyagok, óravázlatok elérhetővé tétele egyetemi e-learning rendszerekben,
egyetemi felületeken; • Külső óraadó oktatók megbízási szerződéseinek/közérdekű
önkéntes szerződéseinek előkészítése; • Hallgatói ügyfélszolgálat (személyes/online); •
Tanszéki leltár gondozása; • Gondoskodás a tanszék működéséhez szükséges
eszközök, berendezések beszerzéséről, javításáról, karbantartásáról, a fogyóeszközök
folyamatos utánpótlásáról; • Egyéb szakmai támogató tevékenység (publikációk
összegyűjtése, Stratégiai Adatbázis frissítés előkészítés)
Illetmény és juttatások:
admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=627811
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Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•

Középiskola/gimnázium,
egy idegen nyelv (angol/német) általános ismerete
1-3 év releváns szakmai tapasztalat
felhasználói szintű informatikai ismeretek (o365 Office irodai alkalmazások:
Outlook, Teams, Forms, stb.)
tanulmányi rendszerek felhasználói szintű használatában való jártasság
(Moodle, Canvas, Teams, Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszer)
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, Főiskola/Egyetem,
• angol nyelv B2 komplex (középfokú) nyelvvizsgával igazolt ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

részletes szakmai önéletrajz
végzettsége(ke)t, képzettsége(ke)t igazoló dokumentumok másolata
nyelvtudást igazoló okirat(ok) 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 legkorábban 2022. október 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 5.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Állam- és Jogtudományi Kar, Dékáni Hivatal részére a
titkarsag@ajk.elte.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A szabályszerűen felszerelt pályázatokat az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni
Hivatalába elektronikus formában kell benyújtani. Az elektronikus formában benyújtott
pályázat 2 db, egyenként legfeljebb 2 MB terjedelmű fájlból állhat. A közalkalmazotti
jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázat elbírálása a benyújtott
dokumentumok és állásinterjúk alapján történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=627811
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https://www.elte.hu/allaspalyazatok - 2022. szeptember 20.

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 20.
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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