
Eötvös Loránd Tudományegyetem Kancellária

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

Eötvös Loránd Tudományegyetem Kancellária
Műszaki Főigazgatóság

műszaki menedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony id őtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1056 Budapest, Szerb utca 21-23.

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

Az ELTE Kancellária Műszaki Főigazgatóságon a főigazgató munkájának támogatása -
az ELTE beruházási és felújítási hatáskörbe tartozó tevékenységek magas színvonalú
ellátása - beruházás-előkészítési feladatokban részvétel - Közreműködés Beruházások
előkészítésében,  lebonyolításában,  ellenőrzésében  -  Felújítási  és  Beruházási  terv
készítése,  végrehajtása,  ellenőrzése  -  Beszámoltatási  és  ellenőrzési  rendszer
kidolgozásában és működtetésében való részvétel - Műszaki, vagyongazdálkodási és
közbeszerzési  tartalmú  körlevelek  összeállítása  -  Beruházási  igazgatóság  területét
érintő  vezetői  előterjesztések  összeállítása,  megfogalmazása  -  Közbeszerzések
előkészítésében  részvétel,  versenyeztetési  pályázatok  lebonyolításában  részvétel.
Közbeszerzések  műszaki  dokumentációjának  előkészítése,  együttműködés  a
tervezőkkel,  dokumentálás  -  Irattározási  feladatok,  üzemeltetési  értekezletek
megszervezése,  program  összeállítása,  dokumentáció  bekérése,  nyilvántartása,
emlékeztető  készítése  -  Műszaki  tartalmú  analitikák,  nyilvántartások  vezetése,
elemzések  készítése  -  Igazgatók  munkájának  támogatása,  feladatok  nyilvántartása,
határidők figyelése



Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:

• Főiskola,
• egyetemi/  főiskolai  diploma  elsősorban  műszaki,  és/vagy  gazdasági

szakirányon
• AutoCad tervezői program alapismeretek
• Terc program alapismeretek
• MS Office kiváló ismerete (kifejezetten Excel ismeretek)
• büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál el őnyt jelent:
• SAP ismeret
• 3 év műszaki területen eltöltött gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

• precizitás, számbiztosság,
• nagyfokú munkabírás,
• jó szervezőkészség,
• jó kommunikációs készség,
• önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások :

• részletes fényképes önéletrajz
• iskolai végzettségeket tanúsító bizonyítványok másolata
• sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat a személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthet őségének id őpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:  2016. november 3.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Varga Mónika részére a varga.monika@kancellaria.elte.hu

E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:  2016. november 10.

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


