
6740/2019/MÜ sz. pályázat 

Budapest Főváros Levéltára  

                         

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

pályázatot hirdet 

Budapest Főváros Levéltára  

 

RENDSZERGAZDA  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1139 Budapest, Teve utca 3-5.  

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

Általános rendszergazdai feladatok ellátása. Budapest Főváros Levéltára informatikai 

rendszerének és hálózatának üzemeltetése, Windows munkaállomások és felhasználói 

programok kezelése.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) belső szabályzatok, továbbá a munkáltatói döntés 

rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

 -        Középfokú képesítés, Érettségi, közép- vagy felsőfokú szakirányú iskolai 

végzettség,  

  -       Cisco CCNA minősítés vagy annak megfelelő tudás és szakmai tapasztalat  

  -      MikroTik MTCNA és MTCWE minősítés, vagy annak megfelelő tudás és szakmai 

tapasztalat  

 -        Linux freeradius, daloradius ismeretek  

 -        Linux LAMP, proxy, DNS ismeretek  

  -       Windows szerver, Hyper-v alapismeretek  



  -       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség  

  -       alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása  

  -       Próbaidő: 4 hónap  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

  -       angol nyelvismeret  

  -       problémamegoldó képesség, precízség  

  -       csapatmunkában való aktív részvétel  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 -       Fényképes szakmai önéletrajz  

 -        Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata  

  -       BÉRIGÉNY MEGJELÖLÉSE  

 -        Nyilatkozat, melyben hozzájárul a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak 

a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 25.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gerhard Péter osztályvezető nyújt, a 

+3612987524 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 -        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Levéltára címére történő 

megküldésével (1139 Budapest, Teve utca 3-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6740/2019/MÜ , valamint a 

munkakör megnevezését: RENDSZERGAZDA.  

vagy 

 -        Elektronikus úton Gerhard Péter osztályvezető részére a gerhardp@bparchiv.hu E-

mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

  -       Budapest Főváros Önkormányzata honlapja 

  -       Budapest Főváros Levéltára honlapja 
 


