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Semmelweis Egyetem

                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem 
Ferenc Téri Tömb

ügyintéző (rendezvényszervező)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1085 , Üllői út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Rendezvények teljes körű koordinálása a tervezéstől a pénzügyi lezárásig –
Rendezvények költségvetésének tervezése, költségek alakulásának nyomon követése –
Szolgáltatói, beszállítói szerződések előkészítése – Szponzorok felkutatása –
Minőségjavítás céljából piackutatás végzése – Kapcsolattartás szakigazgatóságokkal –
Törvényi előírások betartása, jogszabálykövetés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, Felsőfokú szakirányú végzettség,
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§         Büntetlen előélet és cselekvőképesség
§         Tárgyalóképes angol nyelvtudás szóban és írásban
§         Minimum 5 éves hasonló területen szerzett gyakorlati tapasztalat
§         Microsoft Office magas szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§         Német nyelv ismerete

Elvárt kompetenciák:

§         Kiemelkedő szervező és problémamegoldó készség,
§         Önálló, proaktív munkavégzés,
§         Projektek, feladatok párhuzamos kezelésének képessége,
§         Kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,
§         Kreatív gondolkodás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Önéletrajz
§         Kérjük, hogy pályázatában tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási

szám: GFI/FTTGÜI/33/2014

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 27.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Elektronikus úton Ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu

E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         http://semmelweis.hu - 2014. január 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap.
Kérjük, hogy pályázatában tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám:
GFI/FTTGÜI/33/2014

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu
honlapon szerezhet.
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Nyomtatás


