Szent István Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján állást hirdet

Szent István Egyetem
Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum
ügyviteli alkalmazott
munkakör betöltésére.
1.
2.
3.
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A munkavégzés helye: Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, váltott munkarend
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A létesítmény (Szakmúzeum és Tudástranszfer központ) látogatói forgalom felügyelete, látogatók
fogadása, tájékoztatása. A létesítmény gondnoki, intézményi karbantartási feladatainak ellátása,
vagyonbiztonsági feladatainak ellátása. A létesítmény és helyiségeinek nyitása-zárása, valamint belépőjegy
értékesítés. Feladata ezentúl a múzeumi tevékenységhez kötődő fizikai munkát igénylő feladatok ellátása,
részvétel a parkkarbantartásban, valamint tűz-és balesetvédelmi felügyelet.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
5. Feltételek:
 Középfokú iskolai végzettség,
 Szakmai tapasztalat műszaki vagy mezőgazdasági vagy létesítményüzemeltetési területen;
 Cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, ill. bevándorolt vagy letelepedett személy.
6. Az elbírálás során előnyt jelent:
 Gépjárművezetői engedély
 Nyelvismeret
 Számítógépes ismeret.
7. Elvárt kompetenciák:
 Jó kommunikációs képesség,
 Önállóság,
 Nagy stressztűrő képesség.
8. Benyújtandó iratok, igazolások:
 Részletes szakmai önéletrajz,
 Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy az erkölcsi 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,
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek.
9. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör az első alkalmas, a hirdetés feltételeinek teljes
mértékben megfelelő jelentkezővel betölthető.
10. Benyújtás határideje: 2017.01.28.
A kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Hentz Károly igazgató nyújt, a 28/522-000/1051-es
telefonszámon.
11. Jelentkezés módja:
 Postai úton a Szent István Egyetem, Személyzeti Osztály címére történő megküldésével (2100
Gödöllő, Páter Károly utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni az adatbázisban szereplő azonosító
számot: SZIE-R/196-1/2017 és a munkakör megnevezését: ügyviteli alkalmazott.
12. Elbírálás módja, rendje: A Szent István Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.
13. Az álláshirdetés elbírálásának határideje: 2017.02.03.
14. Az álláshirdetés további közzétételének helye, ideje: SZIE honlap és hirdetőtábla - 2017.01.13.
Gödöllői Szolgálat

