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

pályázatot hirdet

Eötvös József Főiskola 
 

Rendszergazda informatikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Szegedi út 2.

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

Hálózati eszközök üzemeltetése Szerverek üzemeltetése (Hyper - V, Windows, Limux)
Kliensoldali eszközök karbantartása kollégák részére felhasználói támogatás
(Windows) hálózati nyomtatók és nyomtatási problémák megoldása eszközök
nyilvántartása, IT dokumentációk készítése, aktualizálása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,
•         Angol nyelvből alapfokú B típusú szakmai nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
•         informatikus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         Gyakorlott szintű Rendszergazdai ismeretek,
•         B kategóriás jogosítvány,
•         Magyar állampolgárság



•         Büntetlen előélet
•         Cselekvőképesség
•         Írásos nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagába a döntési folyamatban

résztvevő személyek betekinthetnek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Emelt szintű szakképesítés, informatikus,
•         Gyakorlott szintű Azure AD ismeret,
•         Gyakorlott szintű Microsoft 365 (adminisztrátori oldal),
•         Gyakorlott szintű Ubiquiti aktíveszközök menedzselésében szerzett

tapasztalat,
•         Gyakorlott szintű Moodle keretrendszer ismerete,
•         ECDL

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű A felmerülő problémák megoldásához szükséges nyitottság,
•         Jó szintű Jó kommunikációs képesség,
•         Jó szintű Önnáló, hatékony munkavégzés,
•         Jó szintű Precizitás,
•         Jó szintű Megbízhatóság,
•         Jó szintű Felelősségtudat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz
•         A feltételek teljesítését igazoló oklevél és bizonyítvány másolatok
•         A pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó

dokumentumok
•         Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából

fontosnak tart
•         Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes

adatait, a vonatkozó jogszabályok és a Főiskola szabályzatai szerint jogosult
testületek megismerhetik, illetve hogy a pályázati anyagábn foglalt személyes
adatainak a pályázati eljátrással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul.

•         Nyilatkozat a pályázó részéről, hogy a pályázat kiíró, vagy annak megbízottja
(i) személyesen meghallgathatják.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázs Gábor nyújt, a
+36202190177 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:



•         Elektronikus úton Gazdasági és Munkaügyi csoport részére a
munkaugy@ejf.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében tekintjük
érvényesnek a jelentkezést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         http://ejf.hu/hirdetmenyek - 2020. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Főiskola honlapján
közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. A pályázati feltételeknek
megfelelt pályázók közül kizárólag azok kerülnek személyes meghallgatás céljából
behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat hiánytalanul benyújtják és
meghallgatásukat az elbírálásban résztvevők szükségesnek ítélik. A munkáltató
fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Hiánypótlásra a
pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. A pályázati kiírás közzé tevője a
Közszolgálati Állásportál, a kozigallas.gov.hu. A pályázati kiírás a munkáltató által a
KÖZIGÁLLÁS részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel. Jelentkezéskor a munkakör megnevezését és a pályázati
azonosítót kérjük feltüntetni.

 
 

Nyomtatás


