Szent István Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szent István Egyetem
Humánpolitikai Főosztály, Személyzeti Osztály
2 fő igazgatási ügyintéző (HR, gazdasági terület)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1146 Budapest, Thököly út 74.
Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A munkavégzési hely választható: Budapest esetén a munkavégzés az Ybl Miklós
Építéstudományi Karon történik, Gödöllő esetén a Humánpolitikai Főosztályon kerülnek
ellátásra a feladatok. Főbb feladatok: Személyügyi, munkaügyi feladatok ellátása a hatályos
jogszabályi előírások, valamint az egyetemi szabályzatok rendelkezései alapján. Pályázati
eljárások teljes körű lefolytatása. A humánpolitikai folyamatokhoz kapcsolódó iratok
(kinevezések, megszüntetések, vezetői megbízások) szakszerű előkészítése. Személyügyi,
munkaügyi nyilvántartások kezelése, vezetése. Részvétel az éves személyügyi terv
megvalósításban. Esetenként a szervezeti egységhez érkező számlák ügyintézése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:







Középiskola/gimnázium,
Költségvetési Intézményben humánpolitikai, gazdasági területen szerzett
szakmai tapasztalat,
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény naprakész ismerete,
Magabiztos MS Office ismeretek,
Cselekvőképesség, büntetlen előélet,
magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Középfokú vagy felsőfokú OKJ-s képesítés (személyügyi, munkaügyi
területen),
 Főiskola szakirányú végzettség (humánpolitikai, gazdasági területen),
 budapesti munkavégzési hely esetén előnyt jelent a mérlegképes könyvelői
képesítés is,
 Angol nyelvből államilag elismert középfokú nyelvvizsga.
 KIRA, SAP, NEPTUN rendszerek ismerete,
 Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény ismerete,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:







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,
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a
jogszabályokban és az intézmény szabályzataiban megjelölt bizottságok és
testületek megismerhetik.
Részletes szakmai önéletrajz bérigény megjelölésével,
Az önéletrajzban vagy a kísérőlevélben kérjük feltüntetni, hogy a gödöllői vagy
a budapesti munkavégzési helyre történik a jelentkezés,
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Ferenc Nándorné nyújt, a
28/522-002 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton allas.kozpont@szie.hu e-mail címen oldalon keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
SZIE Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 SZIE honlap és hirdetőtábla - 2017. szeptember 2.
 Kari honlap és hirdetőtábla - 2017. szeptember 2.
 Profession állásportál - 2017. szeptember 5.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

