A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) pályázatot hirdet
az Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet
Intézeti Titkárságára
ügyintéző
munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1118 Budapest, Villányi út 29-43.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az Intézeti Titkárság feladatai sokrétűek, a pozícióhoz tartozó konkrét feladatokat az interjú
során konkretizáljuk.
Teendő lehet pl.:
•
•
•
•
•
•

az Intézeti munkatársaknak segítségnyújtás a pályázati adminisztrációban, vizsgák,
konferenciák szervezésében,
hallgatók-leendő hallgatók adminisztratív támogatása, segítése (kapcsolatot tartva
egyéb szervezeti egységekkel)
a munkakörhöz tartozó statisztikák, adatszolgáltatások és beszámolók összeállítása,
iratok kezelése, irattározás, dokumentumok és iratok rendezése, rendszerezése,
adategyeztetés, adatellenőrzés
nyilvántartások vezetése.

Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

felsőfokú végzettség
projekttapasztalat
jó problémamegoldó készség
proaktív, rugalmas gondolkodás
jó szervezési készség, gyors reagálás
jó kommunikációs készség
önállóan és csapatban is dolgozni tudó
igényes és pontos munkavégzés
segítőkész, megbízható, udvarias személyiség
MS Office felhasználó szintű ismerete, használata
cselekvőképesség, büntetlen előélet
magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy státusz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
•
•
•
•

felsőoktatási struktúra ismerete, ottani munkatapasztalat
egyetemi ügyviteli és irodai alkalmazások ismerete, használatában való jártasság (pl.:
Neptun, Poszeidon)
pénzügyi ismeretek, azon a területen szerzett tapasztalat
jogi ismeretek
aktív, legalább társalgási szintű idegennyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

•

Részletes szakmai önéletrajz
Motivációs levél a bérigény megjelölésével
Iskolai végzettséget, esetleges szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata
Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány
megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, vagy tudomásulvételi nyilatkozat
arról, hogy amennyiben kiválasztásra került, úgy 3 hónapnál nem régebbi, eredeti
hatósági erkölcsi bizonyítványt kell az alkalmazás előtt benyújtania
Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagba
betekinthetnek

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. november 30.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat sikeres lezárását követően akár azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:
A Sara.Dora@uni-mate.hu e-mail címen keresztül. A tárgyban kérjük megjelölni a betöltendő
munkakör elnevezését: „ügyintéző” és a pályázat azonosító számát: MATE-K/4283-1/2021

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A MATE Szervezeti és Működési Szabályzatában és a Foglalkoztatási
követelményrendszerben rögzítettek szerint.
Gödöllő, 2021. október 28.

