Óbudai Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Óbudai Egyetem
Humánfejlesztési Osztályán
ügyvivő szakértő - HR referens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1034 Budapest, Bécsi út 96/B.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az egyetem humánpolitikai döntéseivel (kitüntetések, szerződések), valamint a
közalkalmazotti pályáztatásokkal, kinevezésekkel, kinevezés módosításokkal és jogviszony
megszüntetéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Kapcsolattartás a karokkal, központokkal
személyzeti és humánpolitikai kérdésekben. Személyügyi intézkedések jogszabályi és belső
szabályzati előírásoknak megfelelő előkészítése, valamint a munkaügyi területtel történő
egyeztetése. Humánerőforrás eszközök illetve folyamatok fejlesztésére, hatékonyságának
javítására vonatkozó javaslatok kidolgozása. Személyügyi előterjesztések Szenátusra történő
előkészítése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kollektív Szerződés, és a Szervezeti és Működési Rend
Foglalkoztatási követelményrendszere rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:





Főiskola, Egyetem,
Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.






Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró
foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében,
valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje
szabályzatban rögzített követelményeknek.
Humánerőforrás területen szerzett legalább 3 éves szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Főiskola, Egyetem, humánerőforrás szakirányú végzettség,
 Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű
nyelvtudás,
 Felsőoktatási intézménynél szerzett humánerőforrás tapasztalat.
 KIRA rendszer ismerete, egyéb személyügyi nyilvántartó rendszer ismerete.
 Munkajogi szakképzettség.
 Kjt., Nftv. és egyéb a munkakör szempontjából releváns szabályozások
ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:





Részletes szakmai önéletrajz.
Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű
másolatai.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és
Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési
joggal rendelkező személyek és testületek betekinthetnek.
A pályázó kötelezettségválllalása arról, hogy közalkalmazotti jogviszony
létesítése előtt érvényes erkölcsi bizonyítványt nyújt be.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Bocsor Anikó részére a allaspalyazat@uni-obuda.hu E-mail
címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi,
érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul
megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata
szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől
számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:



OE honlap - 2016. december 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot a fenti határidőig elektronikusan kérjük a megadott email címre benyújtani. A
próbaidő tartama: 4 hónap (új közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén).

