
 

Szent István Egyetem 

 

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

pályázatot hirdet 

Kancellária  

Pályázati és Innovációs Főosztály 

 

pályázati referens (ügyvivő szakértő) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.  

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

Részvétel a pályázatok pénzügyi elszámolásában, projekt kifizetési kérelmeinek elkészítése 

(számlák, bérjegyzékek stb. kezelése, záradékolása, nyilvántartása, rögzítése stb.); 

Közreműködés a pályázatok összeállításában (költségterv, humánerőforrás terv, közbeszerzési 

terv, fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettségek stb.); Az elkülönített számviteli 

nyilvántartás egyeztetése, nyomon követése; Projekt költségvetésének állandó nyomon 

követése, egyes kifizetések nyilvántartása; Pályázati dokumentáció iratkezelése; 

Közreműködés a mérföldkövenkénti beszámolók, változás bejelentési kérelmek, 

szerződésmódosítási kérelmek összeállításában, különös tekintettel a változások pénzügyi 

vonatkozásaira; A projekt helyszíni ellenőrzéseinek személyes részvétellel történő irányítása és 

a szükséges pénzügyi dokumentumok összeállításának felelős megszervezése valamint a 

gondos összeállításában való aktív részvétel; Projekthez kapcsolódó pénzügyi adatok kezelése 

az online pályázati rendszerben; Kapcsolattartás a pályázatok projektmenedzsmentjével; 

Kapcsolattartás a kari/intézeti pályázati kapcsolattartókkal.  

Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                   

  



Pályázati feltételek: 

•         Főiskola, vagy egyetemi gazdasági területen szerzett végzettség,  

•         Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező, ill. bevándorolt vagy letelepedett személy.  

•         Projekt/pályázat menedzsment területén szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat;  

•         MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete;  

•         Angol nyelvből legalább középfokú "C" típusú nyelvvizsga;  

•         Cselekvőképesség, büntetlen előélet.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

•         H2020 pályázatok, közvetlen brüsszeli források elszámolásában szerzett tapasztalat;  

•         „B” kategóriás jogosítvány;  

•         Irányító Hatóságnál szerzett szakmai tapasztalat;  

•         Felsőoktatási intézményben szerzett szakmai tapasztalat.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

•        Motivációs levél, a bérigény megjelölésével;  

•        Fényképes szakmai önéletrajz;  

•     Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány 

megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a 

foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok 

hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási 

jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi 

jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el;  

•        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;  

•    Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagba 

betekinthetnek és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018. január 2. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 2.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szedő Gyula, pályázati mb. 

főosztályvezető nyújt, a 06-28/522-000/2183 -as telefonszámon. 

  



A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 

Gödöllő, Páter Károly utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: SZIE-R/2946-1/2017.; valamint a munkakör megnevezését: pályázati 

referens (ügyvivő szakértő).  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A SZIE Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 22.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

•         NKI honlapja - 2017. november 17. 

•         SZIE hirdetőtáblája - 2017. november 17. 

•         SZIE honlapja - 2017. november 17. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A tárgy mezőben kérjük feltüntetni az pályázati azonosító számot SZIE-R/2946-1/2017, 

valamint a munkakör megnevezését: pályázati referens (ügyvivő szakértő). Kérjük a 

jelentkezőket, ügyeljenek a mellékletek hiánytalan megküldésére.  

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

  

 


