A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) pályázatot hirdet
a Budai Campus Főigazgatóságra
asszisztens
munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1118 Budapest, Villányi út 29-43.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
•
•
•
•
•
•

Főigazgató, főigazgató-helyettesek támogatása a napi adminisztratív feladatokban,
időbeosztások nyilvántartása, programok egyeztetése, naprakész nyilvántartása,
visszajelzések intézése
Vezetői döntések előkészítése, információk begyűjtése és azok rendezése
Általános irodai feladatok teljes körű elvégzése: telefonok, e-mailek, bejövő és
kimenő posta iktatása és kezelése, vendégek fogadása, az ügyviteli rendszer kezelése,
ügyiratkezelői feladatok ellátása
Tárgyalások, értekezletek szervezése
Rendezvények előkészítése, részvétel a szervezésben, lebonyolításban
Kapcsolattartás munkatársakkal és külső partnerekkel

Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

felsőfokú végzettség
angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás
Szakmai tapasztalat
MS Office felhasználó szintű ismerete
Cselekvőképesség, büntetlen előélet.

•

Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy státusz.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
•

felsőoktatási intézményben szerzett szakmai tapasztalat
jó kommunikációs-és szervezőkészség, problémamegoldó készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

•

Részletes szakmai önéletrajz.
Motivációs levél a bérigény megjelölésével.
Iskolai végzettséget, esetleges szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok
másolata.
Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány
megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, vagy tudomásulvételi nyilatkozat
arról, hogy amennyiben kiválasztásra került, úgy 3 hónapnál nem régebbi, eredeti
hatósági erkölcsi bizonyítványt kell az alkalmazás előtt benyújtania,
Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagba
betekinthetnek.

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. február 2.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat sikeres lezárását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:
•

A Fercsik.Margit@uni-mate.hu e-mail címen keresztül. A tárgyban kérjük megjelölni a
betöltendő munkakör elnevezését: „főigazgatói asszisztens” és a pályázat azonosító
számát: MATE-K/107-1/2022.
A
betöltendő
állással
kapcsolatos
további
tájékoztatást
a
buda.foigazgato.titkarsag@uni-mate.hu e-mail címen keresztül lehet kérni.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A MATE szervezeti és működési szabályzatában és a foglalkoztatási követelményrendszerben
rögzítettek szerint.
Budapest, 2022. január 5.

