
Eötvös Loránd Tudományegyetem Kancellária

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem Kancellária
Műszaki Főigazgatóság

Üzemeltetési igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony id őtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás id őtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1056 Budapest, Szerb utca 21-23.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezet ői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem üzemeltetési, és az ezekkel kapcsolatos beszerzési feladatainak ellátása.
Az  Egyetem  tárgyi  infrastruktúrája  működtetésével,  fenntartásával,  üzemeltetésével,
pótlásával, beszerzésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása. Biztosítja a
tűz-és munkavédelmi előírások betartását, a jogszabályokban meghatározott feladatok
elvégzését.  Folyamatos  kapcsolatot  tart  a  külső  szolgáltatókkal,  partnerekkel.
Javaslatot  tesz  az  üzemeltetési  igazgatóság  szervezeti  felépítésére,  a  munkakörök
meghatározására,  a  munkairányítása  alá  tartozó  dolgozók  beszámoltatását  és
ellenőrzését  elvégzi,  a  munka  megszervezését  és  a  helyettesítési  rendet  kialakítja.
Fejlesztések  előkészítésében  részt  vesz,  és  azokra  javaslatot  tesz.  Gondoskodik  a
beszerzések,  megrendelt  munkák,  szolgáltatások  műszaki  és  költség  elszámolási
szempontból  történő  átvételéről.  Munkája  során  köteles  szem  előtt  tartani  a
költséghatékonyságot és költségvetési kereteket.



Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola,
• műszaki vagy közgazdasági felsőfokú vagy főiskolai vagy egyetemi diploma
• ingatlankezelői szakvizsga
• MS Office (irodai alkalmazások ) magas szintű ismerete
• vezetői  megbízást  az  kaphat,  aki  a  munkáltatóval  közalkalmazotti

jogviszonyban  áll  vagy  a  megbízással  egyidejűleg  közalkalmazotti
jogviszonyba kinevezethető

• minimum 3 év építőipari kivitelezésben szerzett gyakorlat
• minimum 5 év ingatlanfejlesztői vagy üzemeltetési területen szerzett vezetői

tapasztalat
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál el őnyt jelent:
• angol nyelv legalább középfokú (nyelvvizsga) ismerete
• értékbecslő, forgalmazói képesítés

Elvárt kompetenciák:

• kooperatív munkavégzés,
• terhelhetőség,
• kiemelkedő szervezési, vezetői képesség,
• pontos, precíz munkavégzés,
• együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások :

• szakmai önéletrajz
• végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat a személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséhez
• motivációs levél

A beosztás betölthet őségének id őpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:  2016. november 18.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Papp Gábor Főigazgató Úr részére a



papp.gabor@kancellaria.elte.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:  2016. november 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges informác ió:

"Az  Eötvös  Loránd  Tudományegyetem,  mint  álláspályázatot  hirdető  a  nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak
szerint  az  álláspályázati  jelentkezés  keretében  benyújtott  személyes  adatokat  a
pályázat  elbírálásáig  kezeli.  Az  Eötvös  Loránd  Tudományegyetem  munkatársai  és
vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben,
az  ahhoz  szükséges  mértékben  a  személyes  adataihoz  hozzáférhetnek,  azokat
kezelhetik.  A  személyes  adatok  kezelésének,  védelmének,  valamint  az  ezzel
összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól
az  ELTE  honlapján  a  Közérdekű  információk,  közzéteendő  adatok,  adatkezelés
menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.”

A  munkáltatóval  kapcsolatban  további  információt  a  www.elte.hu  honlapon
szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id őpontja: 2016. október 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a  munkáltató  által  az  NKI  részére  megküldött  adatokat  tartalmazza,  így  annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás


