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a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Óbudai Egyetem
Jogi Osztály
jogi előadó (ügyvivő szakértő)
(OE-KA-GAI 300/2020)
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 tevékenységét érintő jogszabályok változásainak figyelemmel kísérése, beadványok
készítésében, véleményezésében való részvétel, jogi tanácsadás a szervezeti egységek részére,
szerződések elkészítése, módosítása, véleményezése, belső szabályzatok és utasítások készítése,
véleményezése, kapcsolattartás az Egyetem szervezeti egységeivel, valamint külső szervezetekkel, jogi
képviselet peres ügyekben
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•

Egyetem, Jogi egyetem,

•

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•
Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartozkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
•
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d)
pontjában meghatározott feltételeknek történő megfelelés, valamint nem áll a foglalkoztatástól vagy
tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Felsőoktatás területén szerzett jogi tapasztalat és/vagy legalább 1 év szakmai tapasztalat polgári
jogi és/vagy közigazgatási jogi területen.
•

Jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

•

Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

Részletes szakmai önéletrajz.

•
90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak
igazolására, hogy a közalkalmazottak jogállásáról 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d)
pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtól
eltiltás hatálya alatt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás
másolata.
•

Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolatai.

•
Az Adatvédelmi Tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozat (a Tájékoztató és a Nyilatkozat a
http://uni-obuda.hu/allasajanlatok internetes oldalon érhető e).
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Muhari Éva nyújt, a 06 20/341-1717 –es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•

Elektronikus úton Dr. Muhari Éva részére a muhari.eva@ka.uni-obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

OE honlap - 2020. március 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. uni-obuda.hu honlapon szerezhet.

