Óbudai Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Óbudai Egyetem
Operatív Igazgatóság Informatikai Osztály
informatikai műszaki ügyintéző - rendszergazda
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1034 Budapest, Doberdó út 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Informatikai szerver és kliens rendszerekkel kapcsolatos operátori/üzemeltetői/támogatói
feladatok ellátása. Kiemelten az osztály üzemeltetési körébe tartozó szerverekre, elsősorban
Microsoft alapon. Célfelhasználói szupport biztosítása. Számítástechnikai eszközök,
szoftverek üzemeltetése (Operációs rendszerek, kliensoldali Office programok), hibakeresés
és probléma elhárítása. Rendszer dokumentációk készítése, naprakész követése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

•

Középiskola/gimnázium, szakirányú,
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.
Pontos, precíz munkavégzés, nagy teherbírás, megbízhatóság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
•
•
•
•
•

Felsőfokú, szakirányú végzettség.
Főiskolai, rendszergazdai, rendszer üzemeltetői végzettség.
Hasonló munkakörben szerzett minimum 1 év szakmai tapasztalat.
Felsőoktatási intézményben szerzett szakmai gyakorlat, tapasztalat.
Felsőoktatásban használt rendszerek ismerete (Neptun, EOS, Poszeidon).
SAP rendszer ismerete, üzemeltetésében, bevezetésében szerzett gyakorlat.

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

Részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.
A végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező
személyek és testületek betekinthetnek.
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak
igazolására, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól
eltiltás hatálya alatt.
Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából
fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Nyitrai László informatikai osztályvezető részére a
nyitrai.laszlo@ka.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, postai/személyes és/vagy 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. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• ÓE honlap

