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Miskolci Egyetem,

a ''i(öza]kaImazotÍak jogállásáróIszó1ő,, 1992. évi 'XXXIIT. tör:rlérr'v 2ÜlA, $ a1apjirn
pá|yázatot hirdet

az Idegennyelvi oktatási Közpoxtba

igazgatási ii gyin t,ózt

munkakör: betöltésére.

A |rözall<aImazotti j ogviszony időtartama :

határ o zatLan i d ej ű kö z a lkalm azotti j o gv i s z o ny

Foglalkoztatás jellege:

teljes rrrunkaiclő l részmunkaidő t
A munkavégzés lrel;,g.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 35 1 5 Miskolc-Egyetenrváros'

A munkakörbe tartoző lényeges feladatok:
Az ldegennyelvi oktatási Központlroz tar1ozó hallgatói tarrulnrártyi tig'v'el<

intézésében tor1énő asszisztencía, Neptun-rendszel kezeIése. Őral:end
előkészítésében r,aló közreműkodés. Iratok érkeztetése. iktatása, l..eze1ése.
kézbesítése papíra l apon és a MonDoc rendszerberr. E I l er! e 9Y Zo hatásk ör gyal< orl á sa
Az egységben a 1eltárfe1elősi nregbízás ellátása, állcmálryba vételezések selejtezósek
lebonyolítása. a beszerzésekkel kapcsolatos tigyek intézése.
Corvinus és SZ1E' Zöid Ut nyelwizsgák ügyinté,zése, fulügyelere.

Illetmény és j uttatásoI<:

Az illetrnény megáIlapításálra és a juttatásoia.a a ''Közallialtrrazottak jogállásártil
szóló'' 1992, évi XXXIil. törvény, valainint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 201 ] .

évi CCIV. törvóny; a I(jt nemzeti felsőoktatásban való r,ógrelrajtásáról ós a

felsőoktatási intéznrényekben történő foglalkoztatás eg\/eS ké;.déseir.o] szólÓ
395l?a15. (XII.12.) Korrn,T.,3 Miskolci Egyetern Kollelttír' Szer:ződése. to..lábbá a

Misliolci b,gyeterrr Szervezeti és Műkodesi Szabá1yzatanak rencjell<e'z.e"$$i a,t'

irányaciik.



Pályázati feltételek:

" középiskoiai érettségi,
e középfokir gazdas ági, pénzúgyi végzettsóg
* Microsoft oft-rce teljeskörű felirasználói isiner:ete.

e Neptun-' MonDoc-, HelpDesk-, Kerkieg-renclszerek fe]iraszrrá]iii szirrtií

ismerete.
* A pályázórrak büntetlerr e1őéietűnek kell lerurie" és rrreg kel] fele]rrie a

E gy etem s zab áLy zataib an r ö gzített kö v et e lnr ény e i<ne k.

o Miskolci Egyetenrmel fennálló kozalkalmazotti jogr'iszony

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A mr-rnkakör legkorábban?}L7. nárcirrs 01. napjától töltlrető be.

A pályázat berryújtásának határidej e: ?0I7 . febrr"rál 22'

A páIyázati kiírással kapcsolatosan további infor.nrációt N4ezorré Tóth Ver.onilia

,.,y,l;t, u 46l565-?40-es telefonszátnon. Vagy a 461565-1 1 1/] 7-69-e s lnelléken'

A pályázatolr benyújtásának rnódja: 1.-l ,: 
l

e Személyesen: Mezőné Tóth Veronika' Borsod-AbaÚrj-Zenrplérr lrreg1,,e, 3515

Misko1c-Egyetemvát.os. Ic1egennyeivi oktatási Közporrt. C/1' épület I1. ettelet,

203.

A pályázat etbírálásának móclja, rendje:

A beadott páIyázatokat a gazdálkoclási egység vezetője bír"álja el' A ni,'er"tes pá11i62p1

a Misko]ci Egyetem Kancellárja rr.evezi ki.

A pályázat elbírálásának lratáridej e:20]17 ' február 2] .

A murrkáltatóval liapcsolatos egyéb lényeges inftrrmáció:

A pályázathoz következőket kell csatolni: a) részletes szakmai onóletrajz' atrrel'vlrel<

legalább az alábbiakat keli ta*almazíia: aa) a pál1,áz'o riiur-rkahelYé'nel<

negnevezését.beosztásátb)nyilatkozat.?,.'egyetenretrkívr.illbnnáiló
nrunkaviszonyáról, jogviszor:r yakő:-,ázox tarta]rrráról és iclőbeli lrehatár:oltságáLól. c)

az ada*édelnri ';''é'y 
atap;an késziilt rryilatkozat, lrogy a paIyáz.,ati an),'agot a

vonatkozó jogszabály és azegyetem szerveieti és nrűkö.lési szabái'vzata szeritlt elr.e

jogosult szenrélyek, bizottságok is tesfületek rrregismer.lretil<., clJ a vógze|tseget^

szakképzettséget, ilíetve szakirai c1íjait igazo1a ol<nrányo1r nrásolata. 
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