
Eritviis Lor6nd rudominyegyetem Ailam- 6s Jogtudom6nyi Kara

a "Kozalkalmazottak jog5llds6rol szol6" 1992. 6vi xxxlll. t6rv6ny 2olA. s alapj6n
p6ly6zatot hirdet

Etitviis Lor6nd Tudominyegyetem Allam- 6s Jogtudom6nyi Kara
Tanulm6nyi Hivatal

tanulminyi iigyint6z6

munkak6r bet6lt6s6re.

A kdzalkalmazotti jogviszony iddtartama:

hat6rozatlan idej( kozalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztat6s jellege:

Teljes munkaid6

A munkav6gz6s helye:

Budapest, 1053 Budapest, Kecskem6ti utca 10-12.

A munkak<irbe tartoz6, illetve a vezet6i megbiz6ssal j6r6 l6nyeges feladatok:

tanulm6nyi adminisztr6ci6, tanulm6nyi igazol6sok kiaddsa hallgat6i k6relmek,
beadv6nyok int6z6se, dont6sre val6 el6k6szit6se, ugyf6lfogadds, tdj6koztatds
tanulm6nyi ugyekben, NEPTUN Egys6ges Tanulm6nyi Rendszer kezel6se,
kapcsolattart6s a Kar oktat6ival 6s munkat6rsaival adminisztrdci6s 6s hallgat6i Ugyek
vonatkoz6s6ban, kozrem0kod6s a Hivatal egy6b feladatainak ell6t6s6ban.

Illetm6ny 6s juttat6sok:

Az illetm6ny meg6llapit6s6ra 6s a juttatdsokra a "Kozalkalmazottak jog6ll6sArol sz6l6"
1 992. 6vi XXXI I l. torv6ny rendel kez6sei az irAny ad6k.

P itly Azati fe lt6tel e k :

. Koz6piskola/gimn6zium,

. felhaszndrl6i szint( sz6mit6g6pes ismeretek (Word, Excel),

. megbizhat6, preciz munkav6gz6s



A p6lyizat elbirdl6s6nil et6nyt jelent:
. NEPTUN Egys6ges Tanulm6nyi Rendszer ismerete
' fels6oktat6si int6zm6nyben szerzett adminisztrdci6s tapasztarat
. tanulm6nyi ugyint6z6i, oktatdsszervez6i gyakorlat

A pitly6zat r6szek6nt benyrijtand6 iratok, igazol6sok:

. f6nyk6ppel ell6tott, r6szletes szakmai 6n6letraiz

. motivdci6s lev6l

. esetleg referencia megjelol6s

A munkaktir betdlthet6s6gdnek id6pontja:

A munkakdr legkordbban 2017. februArl . napj6t6l tolthet6 be.

A p6ly6zat benyrijt6s6nak hat6rideje: 2e17. januAr 20.

A pily6zatok beny{jt6s6nak m6dja:
' Elektronikus 0ton az Allam- 6s Jogtudom6nyi Kar Tanulm5nyi Hivatal6nak

hivatalvezet6je, dr. Bihari Zsuzsanna r6sz6re a bihari.zsuzsinna@ajk.elte.hu
E-mail cimen keresztul

A pitlyflzat elbir6lis6nak hat6rideje: 2017. janu6r 31 .

A munkiltat6val kapcsolatos egy6b l6nyeges inform6ci6:

Az Eotvos Lor6nd rudom6nyegyetem, mint 6lldspitlyilzatot hirdet6 a nemzeti
fels6oktat6sr6l sz6l62o11.6vi cclv torv6ny 18. S (i) beiezd6s d) pontj6ban fogtattak
szerint az 6ll6spirly6zati jelentkez6s keret6ben benyfjtott szem6lyes adatokat a
p6ly1zat elbfr6l6s5ig kezeli. Az Eotuos Lor6nd rudom6nyegyetem munkatdrsai 6s
vezet6i munkakori feladatuk, illetve vezet6i megbizatdsuk eitatalavat osszefugg6sben,
az ahhoz szuks6ges m6rt6kben a szem6lyes adataihoz hozzfif6rhetnek, azokat
kezelhetik. A szem6lyes adatok kezel6s6nek, v6delm6nek, valamint az ezzel
6sszef0gg6 jogorvoslatnak torv6nyben 6s egyetemi szab1lyzatban rogzitett szabalyai16l
az ELTE honlapj6n a Koz6rdekfi inform6ci6k, kozz6teend6 aditok, adatkezel6s
menupontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel r6szletes t6j6koztatds.

A munkiltat6val kapcsolatban tov6bbi inform6ci6t a www.elte.hu honlapon
szerezhet.

A KOZIcALLAS pubtik6tdsi id6pontja:

A p1lyAzati kiirds kdzz6tevoje a Nemzeti KozigazgatAsi Int6zet (NKl). A p6ly6zati kiir6s
a munkdltat6 6ltal az NKI r6sz6re megkuldott adatokat tarlalmazza, igy annak
tartalm66rt a pAlyAzatot kiir6 szerv felel.

re#il


