Óbudai Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar
Dékáni Hivatal, Tanulmányi Osztály
igazgatási ügyintéző (tanulmányi ügyintéző)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1034 Budapest, Doberdó u. 6 .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A felvett hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeivel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása a beiratkozástól az
oklevél átadásáig. A leckekönyvek, törzskönyvek, törzslapok ügyrend szerinti kezelése. A hallgatói igazolások és
statisztikai adatszolgáltatások előkészítése. A Neptun rendszerben lévő hallgatói nyilvántartás szabályzat szerinti
kezelése. Hallgatói kérvények nyilvátartása, kezelése. LEvelezős hallgatók ügyeinek kezelése, koordinálása
konzultációk során (szombati ügyeleti rend). A vezetők által kijelölt egyéb feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•

Középiskola/gimnázium, érettségi vizsga,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
Felelősség és hivatástudat; jó együttműködés a kollégákkal és a hallgatókkal; nyitottság,
tájékozottság.
A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az
Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével
kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.
Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya
alatt.
Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Főiskola, i/egyetemi végzettség,
•
Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
•
Korábbi szakmai tapasztalat.
•
Neptun rendszer használata.
Elvárt kompetenciák:
•
•

Jó szintű problémamegoldó képesség,
Jó szintű kommunikációs készség, írásban és szóban,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•

•

Fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz.
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak
igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány
hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.
Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó-Zsidai Krisztina és Bartha Eszter nyújt, a 666-5915
és 666-5903 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Elektronikus úton Bartha Eszter részére a bartha.eszter@rkk.uni-obuda.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen
felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy
elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A
pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
OE honlap - 2018. augusztus 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Hivatkozási szám: OE-RKK-DH 1146/2018
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

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.

