
Semmelweis Egyetem

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

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem 
Vagyongazdálkodási Igazgatóság

Ügyintéző (raktári ügyintéző)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1102 , Liget utca 22.

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

- Raktári adminisztráció SAP-ban, készletmozgások naprakész könyvelése - Raktári
feladatokban részvétel: áru átvételezés, bevételezés, betárolás, komissiók
összeállítása-ellenőrzése, árukiadás, készletrendezés, készletellenőrzés - Raktárkészlet
figyelése, igény alapján árurendelés javaslat, kimutatások készítése – Raktári rend
fenntartása – Leltározási 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, középfokú végzettség,
§         Büntetlen előélet és cselekvőképesség
§         MS Office felhasználói szintű ismerete



§         Több éves raktározási tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§         SAP rendszer ismerete
§         Raktár-logisztikai tanfolyam (alap vagy középfokú raktár-gazdálkodási

tanfolyam)

Elvárt kompetenciák:

§         Ápolt megjelenés,
§         Precíz munkavégzés, megbízható személyiség, jó kommunikációs készség,
§         Önálló és csapatmunkára egyaránt képes,
§         Lojalitás, türelem, önkontroll,
§         Rendszerszemlélet,
§         Magas fokú szakmai igényesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 14.

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

E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         http://semmelweis.hu/hirek/category/allasajanlatok/ - 2014. április 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő 4 hónap. Kérjük,
hogy a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám: GFI/VGI/64-
3/2014

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.semmelweis.hu
honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a



pályázatot kiíró szerv felel.
 

 

Nyomtatás


