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Eötvös Loránd Tudományegyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Dékáni Hivatal

Erasmus+ koordinátor
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1097 Budapest, Ecseri út 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Erasmus+ és Makovecz programjának
koordinálása: • kari pályázatok kiírása, értékelése és a pályázók értesítése a támogatás
elnyeréséről • az Erasmus+ programhoz tartozó elektronikus felületek kezelése • a
beérkező külföldi és a kiutazó magyar erasmus-os hallgatók ügyeinek teljes körű
koordinálása és adminisztrálása • a beérkező külföldi és a kiutazó magyar oktatók ill.
munkatársak ügyeinek teljes körű koordinálása és adminisztrálása • kapcsolattartás a
külföldi partneregyetemekkel és a szerződések újra kötése a 2021-2028-as ciklusra •
tájékoztatók, rendezvények szervezése és lebonyolítása • adatszolgáltatás az ELTE
intézményi szintű beszámolóihoz és pályázataihoz • az Erasmus+ program pénzügyi
monitoringozása a kari Gazdasági Hivatallal együttműködve • az Erasmushoz
kapcsolódó PR anyagok készítésében való közreműködés, belső kari kommunikációs
tevékenység
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:
•
•
•
•

Főiskola, / Egyetem ,
angol nyelv középfokú, tárgyalóképes ismerete írásban és szóban egyaránt
internetes alkalmazások, Outlook, MS Office (irodai alkalmazások) stabil,
felhasználói szintű ismerete, használata
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• német vagy francia vagy spanyol nyelv középszintű ismerete
• angol nyelv felsőfokú, tárgyalóképes ismerete írásban és szóban egyaránt
• pályáztatásban szerzett tapasztalat
•
nemzetközi diákcsere programban, hallgatói/oktatói mobilitás területén
szerzett tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•
•

önálló munkavégzés,
kezdeményezőkészség,
szervezőkészség,
feladatorientáltság,
jó kommunikációs készség,

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

szakmai önéletrajz
motivációs levél
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: 2022. december 3.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Losoncz Mária, hivatalvezető részére a dh@barczi.elte.hu
E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázati dokumentáció alapján kiválasztott pályázókkal személyes interjú
egyeztetésére kerül sor.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

https://www.elte.hu/allaspalyazatok - 2022. november 18.

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: 2022. november 18.
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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