PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Állatorvostudományi Egyetem pályázatot hirdet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A *-a alapján
beszerzési ügyintéző
munkakör betöltésére.
1) A munkavégzés szervezeti egysége: Állaton’ostudományi Egyetem, Beszerzési Osztály
2) A munkavégzés helye: 1078 Budapest, István u. 2.
3) A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan, 4 hónap próbaidővel
4) A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
5) A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása:
Az Állatorvostudományi Egyetem közbeszerzési értékhatár alatti -működési és klinikai
beszerzéseinek teljeskörű bonyolítása:
Tanszéki igény beérkezése után, ajánlatok bekérése, összesítése.
Tanszék felé kiválasztott anyag, szolgáltatás megküldése jóváhagyásra.
Visszaérkezett jóváhagyás után OBI inditása.
SAP megrendelő visszaérkezését követően áru/szolgáltatás megrendelése.
közreműködik az áru átvételi feladatokban.
-

-

6) Illetmény és juttatások:
Megegyezés szerint, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók
7) Általános pályázati feltételek:
Középfokú végzettség;
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 33/1 998. (VI.24.) NM rendelet szerint’
-

-

-

Az általános pályázati feltételeken túl szükséges:
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
Önálló munkavégzés
Úgyfélcentrikus hozzáállás
Ervényes „B” kategóriás gépjármű vezetői engedély.
-

-

-

-

8) A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák: jó stressztűrő képesség, rugalmasság,
lojalitás, szakmai elkötelezettség, csapatszellem,
9) A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Felsőoktatási intézményben szerzett szakmai tapasztalat
Beszerzési tapasztalat
SAP ismerete
-

10) 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.
A pályázó nyilatkozata arról, bogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati
eljárással összeüiggő kezeléséhez hozzájárul (2011. évi CXII. tv. 5. ~ (I) 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 kell bemutatnia!)

11) A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azotmal
12) A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.
13) A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, vagy személyesen a pályázatnak az Allatorvostudományi Egyetem,
Emberi Erőforrás, Bér és Munkaügyi Osztályra (1078 Budapest, István u. 2.)
történő megküldésével leadásával.
e-mailben az allaspalyazat univet.hu címen.
Kérjük a borítékon, illetve a pályázatban feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: BMO 8374-1 2019., valamint a munkakör
megnevezését: beszerzési ügyintéző
-

-

14) A pályázat elbírálásának határideje, módja, rendje: 2019. október 4.
A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amelynek
eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailben) tájékoztatást kapnak.
15) A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 2019. augusztus 30.
a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
(KSZK) honlapján www.kozi2allas.hu való közzétételen kívül,
ATE honlapja www.univet.hu/allaspalyazatok,
ATE hirdetőtábla.
-

-

-

16) A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:
Tóth Sándor klinikai beszerzésvezető 30/345-32 10
Budapest, 2019. augusztus 26.

dr. Bohátka Gergely
a munkáltatói jogkör gyakorlója

