
 

Pető András Főiskola  

                         

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

pályázatot hirdet 

Pető András Főiskola  

 

Gazdasági (HR) ügyintéző  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.  

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

• közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos teljes körű 

ügyintézés; • dolgozókkal való folyamatos személyes és telefonos kapcsolattartás, 

problémamegoldás, igazolások kiadása; • személyi anyagok naprakész állapotban tartása; • az 

intézet működését érintő HR folyamatok működtetésében és fejlesztésében való részvétel; 

hatósági adatközlések, statisztikák elkészítése, a háttérintézményekkel való kapcsolattartás, és 

a HR igazgatóságot érintő adatszolgáltatások teljesítése  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

• Középiskola/gimnázium, Szakirányú végzettség,  



• Közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos teljes körű ügyintézésben szerzett 

gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

• Büntetlen előélet, valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését 

nem teszi lehetővé  

• Cselekvőképesség  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Gyakorlott szintű SAP HR ismeret,  

Elvárt kompetenciák:  

• Precíz, pontos, lelkiismeretes, felelősségteljes munkavégzés,  

• Jó szintű kommunikációs készség,  

• Problémamegoldó, kitartó hozzáállás ,  

• Kjt. naprakész ismerete ,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Fényképes, részletes szakmai önéletrajz, a pályázati feltételekben megfogalmazott 

gyakorlatok és ismeretek lényegre törő bemutatásával  

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok 

másolata  

• Külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a 

büntetetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott 

nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti 

jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, különös tekintettel a Kjt. 20. § (4)-(5) 

bekezdésében foglaltakra  

• A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatban szereplő adatokat az elbírálásban 

résztvevők megismerhetik  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 14.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rési Tibor nyújt, a 0670/651-9823 -os 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak a Pető András Főiskola címére történő megküldésével 

(1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 489/2017/PAF/HR , valamint a 

munkakör megnevezését: Gazdasági (HR) ügyintéző.  

• Elektronikus úton a tárgyban a munkakörre Gazdasági (HR) ügyintéző és 

489/2017/PAF/HR számra történő hivatkozással hr@peto.hu oldalon keresztül.  



A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 28.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

• www.peto.hu - 2017. július 24. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő 

kikötése kötelező. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett 

valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel, azonban ha a pályázati határidő lejártáig a 

pályázó nem tudja beszerezni a megjelölt tartalmú hatósági erkölcsi bizonyítványt, úgy a 

pályázat kiírója elfogadja a feltétel meglétéről szóló nyilatkozatot is, ha a pályázó mellékeli az 

igénylés benyújtásáról szóló igazolást, azonban a kinevezéshez szükséges az eredeti erkölcsi 

bizonyítvány benyújtása. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának 

jogát. A Pető András Főiskola 2017. augusztus 1. nappal beolvad a Semmelweis Egyetembe. A 

nyertes pályázó felvételére a Semmelweis Egyetem Pető András Kar Humánerőforrás 

Menedzsment osztályán kerül sor.  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peto.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.  

  

  

 


