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ÁLLÁSPÁLYÁZAT 

 
FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT 

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében 
 
 

műszaki adminisztrátor 

 
Munkakör/feladatkör betöltésére. 

 
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A Fővárosi Állat- és Növénykert - 
Pannon Park, Biodóm karbantartási munkák megrendelésének, 
lebonyolításának dokumentálása a szervezeti egység vezető által 
rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján. Aktív részvétel a 
vonatkozó közbeszerzési feladatok műszaki tartalmának és 
lebonyolításának adminisztrálásában. Üzemeltetési osztály 
közreműködésével megkötött megbízási, szolgáltatói, szállítói, kivitelezési 
szerződések nyilvántartása, iktatása, archiválása. 
 
Betöltendő állás szakmacsoportja: adminisztráció, műszaki 
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb 
 
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) 
 
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: 
  Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő 
 
Munkavégzés helye: Budapest 
 
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. 
jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális 
adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A pályázat 
részeként benyújtandó iratok, igazolások: - Fényképes magyar nyelvű 
önéletrajz, Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata - Három 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén) A 
pályázatok benyújtásának módja: - Elektronikus úton Kopp Franciska 
részére a kopp.franciska@zoobudapest.com e-mail címen keresztül. 
 
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények: 

• Büntetlen előélet 
• Cselekvőképesség 
• Magyar állampolgárság 

 



Elvárt végzettség/képesítés: 
• Középfok, Ismeretlen képzési terület, Középfokú képesítés, legalább 

középfokú szakmai képesítés 
 

Egyéb pályázati feltétel meghatározása: 
• Középfokú képesítés, legalább középfokú szakmai képesítés 
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) használata 
• Legalább 2 éves adminisztrátori, ügyintézői gyakorlat 
• Kiváló kapcsolatteremtési, együttműködési és kommunikációs 

készség, 
• Kezdeményező, konstruktív és pozitív személyiség, 
• Felelős, önálló munkavégzés, 
• Pontosság, megbízhatóság, terhelhetőség, alaposság, 

rendszerszemlélet, 
• Jó időgazdálkodás és rangsorolási készség 
•  

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat? Igen 
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat? Nem 
 
Egyéb pályázati előnyök: 

• Felsőfokú képesítés, 
• Hasonló területen vagy közintézménynél szerzett tapasztalat 
• Angol nyelv társalgási szintű ismerete 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.01.31.  
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.02.07.  
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.zoobudapest.com  
 
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.02.14. 
 

http://www.zoobudapest.com/

