Magyar Táncművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Táncművészeti Egyetem

tanulmányi előadó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1145 Budapest, Columbus utca 87-89.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tanulmányi adminisztráció, hallgatók személyi anyagainak kezelése, tanulmányi
igazolások kiadása. Előkészítős növendékek és BA-s hallgatók adminisztrálása a
felvételi eljárástól az oklevelek és oklevél-mellékletek kiállításáig. Hallgatói kérelmek,
beadványok intézése, döntésre való előkészítése. Ügyfélfogadás, tájékoztatás
tanulmányi ügyekben, NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer kezelése.
Kapcsolattartás az Egyetem oktatóival és munkatársaival adminisztrációs és hallgatói
ügyek vonatkozásában. Oktatásszervezési tevékenységek ellátása (tantárgyak,
kurzusok meghirdetése, vizsgaidőpontok rögzítése, eredmények rögzítése,
jegyzőkönyvek vezetése szükség szerint). A tanulmányi osztályvezető által kijelölt
tanulmányi és információs feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

•
•
•
•
•
•

Középiskola/gimnázium,
Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel)
magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
cselekvőképesség, büntetlen előélet
NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer ismerete
Felsőoktatási tanulmányi ügyintézői munkakörben szerzett munkatapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú végzettség
• Angol nyelvismeret (szóban és írásban)
• Táncművészet világának ismerete
Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•
•
•
•

Kiemelkedő szakmai felkészültség,
Hallgatók iránti nyitottság, segítőkészség,
Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség,
Pontosság, megbízhatóság,
Önálló munkavégzésre és csapatmunkára való alkalmasság,
Rendszerben való gondolkodás,
Terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•

•
•
•

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak megigényléséről
szóló igazolószelvényt
nyilatkozat az egyetemen (vagy jelenlegi munkahelyén) kívül fennálló
munkaviszonyáról,
közalkalmazotti/köztisztviselői
jogviszonyairól,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli
behatároltságáról
nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a
jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban rögzített bizottságok és
testületek megismerjék
minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából
fontosnak tart
a pályázó részletes szakmai tevékenységét tartalmazó magyar nyelvű
életrajzát, végzettséget, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést,
tanúsító okiratok magyar nyelvű másolatát,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt eljárási és formai kérdésekben
Kovács Péter, szakmai kérdésekben Boros Anikó nyújt, a +36 1 273 3430 -os
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Magyar Táncművészeti Egyetem címére történő
megküldésével (1145 Budapest, Columbus utca 87-89. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
MTE/1908/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tanulmányi előadó.
vagy
• Elektronikus úton a Magyar Táncművészeti Egyetem kancellárjának címezve
részére a allaspalyazat@mtf.hu E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: a Magyar Táncművészeti Egyetem Titkárságán Rábavölgyi
Adrienn részére, Budapest, 1145 Budapest, Columbus utca 87-89. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázóknak meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvényben (Nftv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)
és
az
Egyetem
szabályzataiban,
különösen
az
MTE
Foglalkoztatási
Követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázat elbírálása a jogszabályi
előírások és az MTE szabályzatai szerint történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

www.mtf.hu - 2017. július 11.
MTE hirdetőtábláján - 2017. július 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Magyar Táncművészeti Egyetem fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati
felhívást az elbírálás határideje előtt visszavonja, a pályáztatási folyamatot
megszakítsa, illetve a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztási eljárás
lefolytatása (az állásinterjúra történő behívás, az elbírálás, a visszaértesítés) az
Egyetem humánerőforrás-gazdálkodási lehetőségeit figyelembe véve, folyamatosan
történik.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mtf.hu honlapon
szerezhet.

Nyomtatás

