
 

Pető András Főiskola  

                         

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

pályázatot hirdet 

Pető András Főiskola  

Szolgáltatási Igazgatóság 

 

Konduktor  

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: 

• Önálló konduktori feladatok végrehajtása intervallum ellátási csoportokban. • A munkaköri 

feladatok része a precíz adminisztráció, az előírt rekreáción és képzéseken való részvétel is.  

Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

• Főiskola, Konduktori diploma,  

• Utazási hajlandóság 2-4 hetes vidéki regionális ellátás helyszíneire  

• Angol, orosz vagy német nyelvismeret  

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

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését 

nem teszi lehetővé  

• Utazási hajlandóság időszakos (3-8 hetes) külföldi kiküldetésekre  



• Cselekvőképesség  

Előnyt jelentő kompetenciák:  

• Jó szintű szervezőkészség  

• Szolgáltatói szemléletű, ügyfélközpontú magatartás, készség  

• Derűs, kreatív személyiség  

• Feladatorientált adaptív személyiség  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a 

büntetetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint vele 

szemben a 20. § (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem 

állnak fenn  

• Fényképes, részletes szakmai önéletrajz  

• Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló 

okmány(ok)másolata  

• Motivációs levél  

• 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 19.  

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: 

492/2017/PAF/HR , valamint a munkakör megnevezését: Konduktor.  

• Elektronikus úton a tárgyban a munkakörre Konduktor - szolgáltatási 

igazgatóság és 492/2017/PAF/HR számra történő hivatkozással oldalon 

keresztül.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 28.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

www.peto.hu - 2017. július 26. 

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 felvétele a Semmelweis Egyetemre történik.  

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

  

  

 


