
HP/247-1/2017. 

A Nyíregyházi Egyetem 

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

 pályázati kíirást teszi közzé: 
 

Nyíregyházi Egyetem, Turizmus és Földrajztudományi Intézet 

műszaki ügyintéző 

munkakör betöltésére 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

 határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 

Foglalkoztatás jellege: 

 teljes munkaidő 
 

A munkavégzés helye: 

 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. 

A kinevezendő közalkalmazott feladatai: 

 az oktatással és a tudományos munkával kapcsolatos térképek, ábrák, modellek stb. rajzolása, 

 az intézet által kiadandó könyvek számítógépes szerkesztése, 

 kapcsolódjon be az intézet szakmai rendezvényeinek szervezésébe és lebonyolításába. 

A kinevezés feltételei: 

 középfokú iskolai végzettség (érettségi), 

 informatikai szakképesítés, szakképzettség 

 Büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

Előnyt jelent: 

 térképrajzoló (pl. Microsoft MapPoint, AutoCAD stb.), illetve szövegszerkesztő programok (pl. Microsoft 

Word) ismerete 

Csatolandó dokumentumok: 

 Önéletrajz fényképpel. 

 Végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél közjegyző által hitelesített másolata. 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylés elindítását igazoló postai szelvény. 

 Nyilatkozat a pályázati kiírásra jelentkező hozzájárulásáról, hogy a beadott anyagát, személyes adatait a 

vonatkozó jogszabályok és az intézmény hatályos SzMSz-e szerint erre jogosult személyek, testületek 

megismerhetik, illetve hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárul. 

 Saját névre megcímzett, felbélyegzett olyan méretű válaszboríték, amelyben a beadott dokumentumok 

visszaküldhetőek. 

Illetmény és juttatások:  

 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezései az irányadók. 
 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  2017. szeptember 1. 

Benyújtási határidő:     2017. július 15. 

 

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt  Dr. Kókai Sándor intézetigazgató nyújt a 42/599-400 2276-

os melléken. 

Benyújtás módja: 

 Postai úton a Nyíregyházi Egyetem Igazgatási és Humánpolitikai Központjába, a Nyíregyházi Egyetem 

kancellárjának címezve kell benyújtani (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. A épület 119. számú iroda). A 

borítékon kérjük feltüntetni az azonosító számot: HP/247-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: 

műszaki ügyintéző. 

Elbírálási határideje: 2017. július 31. 

Az álláshirdetés közzétételének helye, ideje: www.nye.hu, www.kozigallas.gov.hu 2017. június 12. 

Nyíregyháza, 2017. június 1. 
 

 

Dr. Kvancz József 

kancellár 

http://www.nye.hu/
http://www.kozigallas.gov.hu/

