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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az ÁHatorvostudományi Egyetem pályázatot hirdet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi Xr(III. törvény 20/A *-a alapján
Műszaki és Uzemeltetési Osztály
osztályvezető
beosztás betöltésére.
.

1) A munkavégzés szervezeti egysége: Gazdasági Igazgatóság, Műszaki és Üzemeltetési
Osztály
2) A munkavégzés helye: 1078 Budapest, István u. 2.
3) A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű (4 hónap próbaidővel)
4) A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
5) A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 3 évre szól (2019. április 1. napjától
2022. március 31. napjáig)
6) A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása:
Az egyetemi létesítmények, épületek, épületgépészeti berendezések, energetikai
rendszerek működtetése és folyamatos üzemeltetése, karbantartása.
Szervezi, irányítja, koordinálja és ellenőrzi az Egyetem üzemeltetési feladatainak
ellátását.
Az energiagazdálkodás, a beruházási és felújítási feladatok tervezése, végrehajtása,
végrehajtásának ellenőrzése, a gépjárműhasználat irányítása és ellenőrzése.
A járművek üzemeltetési, karbantartási feladatainak ellátása, elláttatása.
A vagyongazdálkodási és vagyonvédelmi feladatok ellátása, elláttatása.
A munka-, érintés-, tűz-, környezet és katasztrófavédélem teljes körű irányítása.
A működési köréhez kapcsolódó adatszolgáltatások, beszámolók elkészítése,
nyilvántartások vezetése.
Együttműködés a Pénzügyi, Számviteli és Kontrollirig Osztállyal, a könyveléshez, az
elemzésekhez, adatszolgáltatásokhoz igényelt adatok, információk rendelkezésre
bocsátása, kimutatások összeállítása.
Elkészíti a beszerzések műszaki dokumentációját, részt vesz a bonyolításban,
közbeszerzések esetében műszaki előkészítő munkát végez;
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‘7) Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
8) Pályázati feltételek:
fóiskolaiiegyetemi végzettség, műszaki szakirány;
létesítmény/épületüzemeltetési, kivitelezési területen
Legalább 3-5 év szakmai
tapasztalat;
műszaki területen szerzett Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat;
„B” kategóriás gépjármű vezetői engedély;
Felhasználói szintű számítógépes ismeretek;
Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;
Cselekvőképesség;
Büntetlen előélet;
—

—

—

—

—

—

—

—

-

-

—

Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (YI.24.) NM rendelet szerint.

9) A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák:
önálló munkavégzés
jó együttműködő készség
rugalmasság
jó kommunikációs készség
komplex szemlélet
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10) A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása területén szerzett tapasztalat
Felsőoktatásban szerzett tapasztalat
—

—

11) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz;
Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolata;
Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány
megkéréséről szóló igazolás másolata;
Nyilatkozat az előírt vagyoimyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati
eljárással összernggő kezeléséhez hozzájárul (2011. évi CXII. tv. 5.* (1) bekezdés b.)
pontja);
A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét, a
referenciák valódiságát a munkáltató ellenőrizhesse.
(A sikeres pályázónak a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez, az okiratok eredeti
példányát be kell bemutatnia!)
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12) A munkakör betölthetőségénck időpontja: 2019. április

01.

13) A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

.

14) A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, 1 példány eredeti pályázati anyagnak az Allatorvostudományi Egyetem, Emberi
Erőforrás, Bér- és Munkaügyi Osztály címére történő megküldésével (1078 Budapest, István
utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
BMO/365-l/20l9., valamint a beosztás megnevezését: Műszaki és Uzemeltetési Osztály
osztályvezető.
Személyesen (munkaidőben): Emberi Erőforrás, Bér- és Munkaügyi Osztály Budapest, 1078
Budapest, István utca 2.
.

15) A pályázat elbírálásának határideje, módja, rendje: 2019. március 22.
A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amelynek
eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailben) tájékoztatást kapnak.
16) A pályázati kiírás közzétét~lének helye, ideje:
Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapja www.kozi~allas.hu,
ATE honlapja www.univet.hu/hu/e~yetern/allaspalyazatok.
ATE hirdetőtábla.
-
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17) A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:
Szabó Ferenc Krisztián, szabo.ferenc(?~univet.hu; 30/746-48 12
Budapest, 2019. január ló.
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dr. Bohátka Gergely kancellár
a munkáltatói jogkör gyakorlója

‚

