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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet 

 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 
Dékáni Hivatal 

 
ügyintéző (a tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes mellett) 

beosztás ellátására 
 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 
Budapest, 1097 Budapest, Ecseri út 3. 
 
A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok: 
A tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes tevékenységével kapcsolatos adminisztratív és 
ügyviteli feladatok ellátása: telefonos ügyintézés, levelezés, iktatási feladatok, szerződések előkészítése, a kar 
tudományos rendezvényeinek szervezése, lebonyolítása, kapcsolattartás, hallgatókkal kapcsolatos 
ügyintézés. Részvétel a tudományos és nemzetközi ügyek dékánhelyetteshez tartozó programok, 
konferenciák, bizottsági ülések koordinációs feladataiban, aktív részvétel a programok lebonyolításában. A 
kari honlap releváns menüpontjainak szerkesztése, frissítése, továbbá a kar közösségi oldalának szerkesztése 
– tudományos és nemzetközi ügyekben. 
 
Illetmény és juttatások:  
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek:  

 főiskola, minimum BA szintű egyetemi vagy főiskolai végzettség 

 középszintű angol nyelvtudás 

 felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek 

 büntetlen előélet 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 további nyelvismeret 

 felsőoktatásban szerzett szakmai tapasztalat 

 pályázatok ügyvitelében szerzett szakmai tapasztalat 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképes szakmai önéletrajz 

 motivációs levél 

 a pályázati feltételekben előírt végzettséget, illetve a nyelvismeretet tanúsító okiratok másolata 

 sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 



 
A beosztás betölthetőségének időpontja: 
A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 11. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar dékánjának címezve, a dh@barczi.elte.hu 
e-mail címen keresztül. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
a benyújtott dokumentumok és személyes interjú alapján 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 17. 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében 
benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az 
ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok 
kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi 
szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, 
adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.” 
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet. 
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 27. 
 


