HP/473-1/2018.

A Nyíregyházi Egyetem
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a
alapján pályázatot hirdet a
Vagyongazdálkodási Központ, Vagyongazdálkodási Irodába
ügyvivő-szakértő
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony (1 év időtartamra)
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b.
A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
 közbeszerzési eljárások lebonyolításában való közreműködés,
 beszerzések lebonyolításában való közreműködés,
 Vagyongazdálkodási Központ feladat-és hatáskörébe tartozó szerződések, együttműködési
megállapodások elkészítésében való részvétel,
 Vagyongazdálkodási Központ feladat-és hatáskörébe tartozó szerződések, együttműködési
megállapodások jogi ellenjegyzése,
 a Vagyongazdálkodási Központ és Hallgatói Szolgáltató Központ szabályalkotási
tevékenységében való közreműködés.
 Felvételi, tanulmányi, hallgatói ügyekben jogi segítségnyújtás a Hallgatói Szolgáltató Központ
részére.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Egyetem, jogász végzettség.
 Jogi szakvizsga.
 Legalább 3 év szakmai gyakorlat.
 Büntetlen előélet, cselekvőképesség.
Előnyt jelent:
 közbeszerzési szakreferensi végzettség vagy közbeszerzés területén szerzett szakmai
tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Részletes szakmai önéletrajz (benne jelenlegi munkahelyének megnevezése, beosztása,
munkaköri besorolása, eddigi szakmai tevékenységének ismertetése).
 Végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata.
 Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az
egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult személyek, bizottságok és
testületek megismerhetik.
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
 Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
 Saját névre megcímzett, felbélyegzett olyan méretű válaszboríték, amelyben a pályázati anyag
visszaküldhető.
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A beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. január 15.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Halkóné dr. Rudolf Éva központvezető
nyújt, a 42/599-400/2526-os melléken.
A pályázatok benyújtásának módja:
Írásban, postai úton, lezárt borítékban a Nyíregyházi Egyetem kancellárjának címezve kell benyújtani
(4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.). A borítékon kérjük feltüntetni az azonosító számot: HP/473 1/2018., valamint a beosztás megnevezését: ügyvivő-szakértő.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 14.
A pályázat közzétételének helye, ideje: www.nye.hu 2018. december 12.
Nyíregyháza, 2018. december 11.
Dr. Kvancz József
kancellár

