
Álláskiírás 

 

A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ 

(Székhely: 7624 Pécs, Mikes Kelemen utca 13.) 

pályázatot hirdet 

pályázati asszisztens 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartalma: határozott 2023. szeptember 30 napjáig (3 

hónap próbaidő) 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helyei:  1062 Budapest, Lendvay utca 22., 1026 Budapest, Júlia u. 9 

Feladatok: 

A Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogram (továbbiakban: NPTÖ) 

adminisztratív feladatainak ellátása: az informatikai rendszer kezelése, adatok rögzítése és 

javítása, fejlesztésben, üzemeltetésben való közreműködés. Az NPTÖ pályázatírásánál, 

elszámolásánál és a pályázati időszak alatti egyéb feladatokban segítség nyújtása. 

Kapcsolattartás a pályázókkal, a támogatókkal és a lebonyolítóval. Egyéb pályázatokat 

kezelése. 
 
A munkakörben elvárt lényeges személyi kompetenciák: 
Jó kommunikációs készség, rugalmasság, precizitás, csapatmunka, önálló munkavégzés, 
megbízhatóság. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a belső szabályozás az irányadók. 
 

 

Pályázati feltételek: 

- középfokú végzettség 

- magasfokú Office szoftver ismeret (különösen Excel) 

- magabiztos német nyelvtudás szóban és írásban 

- büntetlen előélet 

A pályázat elbírásában előnyt jelent: 

- alap szintű programozói ismeretek  

- pályázati területen szerzett tapasztalat 

- felsőfokú végzettség  

- német nemzetiséghez való tartozás 

A pályázathoz benyújtandó iratok, igazolások 

- motivációs levél a munkabér-igény megjelölésével 



- az iskolai végzettséget igazoló okiratok, tanúsítványok másolatban  

- Europass önéletrajz német és magyar nyelven, fényképpel 

- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagát 

megismerhetik és az abban szereplő személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. augusztus 1-től 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 20. 

A pályázat benyújtásának módja: elektronikusan a weigert.jozsef@umz.hu e-mail címre 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:  

Weigert József intézményvezetőtől e-mailben: weigert.jozsef@umz.hu vagy telefonon a 00 36 

30/324-5891 számon. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 29. 

. 

A pályázati kiírás további közzétételi helyei és ideje: 

- www. ldu.hu 

- MNOÖ Facebook-oldala 

- A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ honlapja (www.umz.hu) 

és Facebook-oldala 

- A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár honlapja 

(www.zentrum.hu) és Facebook-oldala 
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