
 

 

 

 

Nemzetközi Kapcsolatok Irodához 

Adminisztrátor 

munkakörbe 

keressük leendő kollégánkat azonnali kezdéssel! 
 

 
Jogviszony:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, heti 40 óra  

 

A munkavégzés helye: Dunaújvárosi Egyetem 

 

Munkakörbe tartozó feladatok: 

 Nemzetközi Kapcsolatok Iroda adminisztratív feladatainak ellátása: 

 Iktatás – Poszeidon, OTRS rendszer kezelése, levelek aláíratásának 

intézése (aláíró mappa), másolás, szkennelés 

 Irattározás 

 Számlák ügyezése 

 HR Irodához kapcsolódó feladatok intézése (szabadság, táppénz 

jelentés, egyéb) 

 NKI rendeléseinek intézése, levelezés bonyolítása 

 Kiküldetésekhez (elsősorban belföldi) szükséges adminisztráció 

teljesítése, dokumentumok kitöltésének és a folyamat nyomon 

követése 

 NKI munkatársak rendezvényeken történő megjelenéséhez, 

utazásokhoz, közös szervezésű programokhoz kapcsolódóan naptár 

vezetése 

 Külföldi hallgatókhoz kapcsolódó táblázatok vezetése 

 Közreműködés a külföldi hallgatók, illetve a külföldi vendégek programjainak 

szervezésében és lebonyolításában. 

 Szállás, étkezés rendelése, kapcsolódó számlák intézése 

 Minőségirányításhoz kapcsolódó feladatokban aktív közreműködés 

 Nemzetközi Kapcsolatok Iroda szakreferens munkakörben dolgozó munkatársainak 

segítése  

 A szervezeti egység irattárának kezelése az Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően. 

 Makovecz program koordinálásában való közreműködés 

 Stipendium Hungaricum, Erasmus programok pénzügyeinek nyomon követése, 

táblázatok vezetése pénzügyi keretek felhasználásáról. 

 

 



 

 

 

 

A pozíció betöltéséhez tartozó feltételek: 

 Középiskola/gimnázium, közgazdasági-pénzügyi szakirány 

 Angol nyelvtudás (alapfokú szint), 

 Adminisztratív munkakörben szerzett tapasztalat. 

 

Előnyt jelent: 

 Főiskola, Gazdálkodási és Menedzsment alapszak, 

 Angol nyelvtudás (középfokú szint), 

 Jó kommunikációs készség, jó szervező készség, 

 Külföldön szerzett tapasztalat. 

 

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: 

 Önéletrajz (Euro Pass formátumban), 

 A végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázatot benyújtó 

személy nem az Egyetem dolgozója), 

 Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyag tárolásáról (letölthető: 

http://www.uniduna.hu/images/allashirdetesek/NYILATKOZAT_palyazat_elbiralasho

z.pdf) 

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november. 28. 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Egyetem címére történő megküldésével 

(2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A. F). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

munkakör megnevezését: Adminisztrátor. 

 Elektronikus úton HR és Jogi Iroda részére az allas@uniduna.hu E-mail címen keresztül 

 Személyesen: HR és Jogi Iroda, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 

1/A. F 3 408. 

 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt HR és Jogi Iroda nyújt, a 06 25 551 

198 és 06 25 551 196 -os telefonszámon. 
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