Szent István Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján
pályázatot hirdet
Szent István Egyetem
Budai Campus Igazgatóság Létesítménygazdálkodási Iroda

üzemeltetési szakértő (ügyvivő szakértő)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Részt vesz a Budai Campus üzemeltetési feladatainak ellátásában az alábbi
területeken: • Műszaki terület: teljes körű műszaki üzemeltetés, energia és
erőforrás menedzsment, épületbiztonság, tűzvédelem, felülvizsgálatok,
adatszolgáltatás. • Infrastrukturális terület: őrzés – védelem, gondnoksági
feladatok, takarítás. • Gazdasági terület: alvállalkozók megbízása,
ellenőrzése, koordinálása, költséggazdálkodás, tervezés, optimalizálás. •
Feladata továbbá a Campus átmenetileg szabad infrastrukturális
kapacitásainak értékesítésében való részvétel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 Egyetem, vagy főiskolai végzettség műszaki területen (építő,
építész),
 Műszaki tervezési, építés kivitelezési, beruházói, üzemeltetői
műszaki munkakörben folytatott többéves gyakorlat
 Építész műszaki ellenőri jogosultság
 Felhasználói szintű számítógépes ismeret (Microsoft Word,
Excel, Outlook)
 Középfokú angol nyelvvizsga
 Cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság
vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Középfokú
ingatlanforgalmazó,
beruházási tapasztalat

értékbecslő

képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 A pályázó szakmai tevékenységét tartalmazó részletes
önéletrajz
 Iskolai végzettséget, szakképzettségeket, nyelvtudást tanúsító
oklevelek és bizonyítványok másolata
 Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény
másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás
hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok
hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási
vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni
kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony
megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el
 A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati
anyagát a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik
 Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása
szempontjából fontosnak tart.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székely Gabriella
irodavezető nyújt, a +36-20-469-5825 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Humánerőforrás Csoport
bci.human@szie.hu E-mail címen keresztül

részére

a

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Szent István Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 SZIE honlapja - 2017. május 12.
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.

