Óbudai Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Óbudai Egyetem
Műszaki Igazgatóság
műszaki ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1033 Budapest, Vörösvári út 105 .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Ellátja az Egyetem összes telephelyén az épületek üzemeltetésével kapcsolatos összes műszaki előkészítési és
ellenőrzési feladatot. Előkészíti és javaslatot tesz a tervezett megelőző karbantartási feladatok ellátására. Felméri
és rendszerezi a felújítási, átalakítási feladatokat. Biztosítja az Egyetem épületeinek állagmegóvásához és
szakszerű karbantartásához szükséges műszaki feltételeket. Előkészíti az épületek teljeskörű üzemeltetéséhez
szükséges szerződések műszaki tartalmát. Közreműködik a műszaki igazgatóság beszerzéseinek
előkészítésében, figyelemmel kíséri azokat, ellenőrzi megvalósulásukat. Segítséget nyújt a garanciális
ügyintézésekben. Szolgáltat minden épület és oktatási infrastruktúrával kapcsolatos adatot, információt.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•
•

Technikum, műszaki végzettség,
Minimum 2 év hasonló területen szerzett munkatapasztalat
Építőipari, kivitelezői, tervezői vagy épület üzemeltetési területen szerzett minimum 1 éves szakmai
tapasztalat.
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) és CAD tervezői program készség szintű
használata.
Monitoring rendszerek használatában szerzett gyakorlat.
Költség számoló, kalkulációs programok használatában szerzett gyakorlat.
Jó kommunikációs készség, felelősség- és hivatástudat
Szervezet iránti lojalitás, szervező készség, problémamegoldó képesség.

•
•
•
•

Magas szintű együttműködés, önállóság, igényes munkavégzés.
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.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Műszaki területen szerzett diploma, felsőfokú szakképesítés
•
Angol nyelvű alapfokú, C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás.
•
Építész mérnöki felsőfokú végzettség.
•
Tervező mérnöki vagy építész mérnöki munkatapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•

Részletes szakmai önéletrajz
Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Elektronikus úton Nyitrai László részére a nyitrai.laszlo@ka.uni-obuda.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
OE honlap - 2018. december 3.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Hivatkozási szám: OE-KA 2701/2018
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

