
 

Dunaújvárosi Egyetem 
                         

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

Dunaújvárosi Egyetem  
Gazdasági Igazgatóság 

 
Kontroller  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/ A  

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

Az Egyetem kiemelt döntés előkészítő és támogató szervezeti egysége a kontrolling. A kancellár 
törzskari szervezetében elhelyezkedő kontrolling fő feladata a kontrolling vezetési alrendszerének 
kialakítása, karbantartása és fejlesztése, mellyel elsődleges célja a hatékonyabb működést támogató 
döntések előkészítése, e döntések előkészítésével kapcsolatos koordinációs és integrációs feladatok 
ellátása. Az Egyetem költségvetésének tervezésében való aktív részvétel. Negyedévente figyelemmel 
kíséri a költségvetés teljesülését, kimutatást készít a terv és tényadatokról, rendszeres kontrolling 
jelentési rendszer kialakítása, karbantartása és fejlesztése, önköltségszámítási rendszer kialakítása, 
karbantartása, fejlesztése, vezetői információs rendszer fejlesztése - a minőségirányítási vezető 
javaslatainak és az akkreditációs szempontok kötelező figyelembevételével - a vezetői döntéshozatal 
támogatása érdekében, adatszolgáltatások felügyelete.  

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

•         Felsőfokú képesítés,  
•         Felhasználó szintű számítógép kezelés (Excel, Word, PowerPoint)  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
•         SAP program ismerete  
•         Pénzügyi ismeretek  
•         Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat  
 



Elvárt kompetenciák:  

•         Magasfokú pontosság, önálló munkavégzés, figyelem,  
•         jó kommunikációs képesség, rugalmasság, szervezői kompetenciák,  
•         gyors problémamegoldó képesség,  
•         határozott egyéniség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

•         Pályázati levél a Kancellárhoz  
•         Iratjegyzék (tartalomjegyzék)  
•         A www.kozigallas.gov.hu honlapján megjelent kiírás másolata  
•         Önéletrajz (Euro Pass-os, szakmai résszel bővített)  
•         Oklevelek, szakképzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata  
•         Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul  
•         Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyag tárolásáról  
•         Külföldieknél, illetve külföldön szerzett okleveleknél: OFFI által lefordított, hitelesített 

oklevelek másolata, ekvivalencia bizottság határozata, honosítási határozat  
•         Külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására 

vonatkozó iratok  
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázatot benyújtó 

személy nem az egyetem dolgozója)  

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 28.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt HR és Jogi Iroda nyújt, a 25/551-198-as 
telefonszámon. 

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 pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 00176-HR/2020, valamint a munkakör 
megnevezését: Kontroller.  

•       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.  

Főépület 3. emelet F-408.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 1.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: http://www.uniduna.hu/hirek/allashirdetesek  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. november 13.  

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI 
részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  

 


