
Pályázati felhívás az MNOÖ pályázati referens munkakör betöltésére 
 
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöke, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény 119.§. (4) bekezdése, valamint a 153.§ (4) bekezdése alapján pályázatot 
hirdet a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatánál pályázati referens munkakör 
betöltésére. 
 
A jogviszony időtartama: 2020.09.01. napjától 1 éves határozott idejű munkaviszony, a 
feltételek változása esetén határozatlan idejű 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
1026 Budapest, Júlia u. 9. 
Koch Valéria Iskolaközpont Pedagógiai Intézet Intézményegységének budapesti 
irodája/telephelye 
1062 Budapest, Lendvay utca 22. 
 
A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: 
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által kezelt nemzetiségi 
óvodapedagógus és tanár ösztöndíjjakkal kapcsolatos pályázatok ügyintézése és 
pénzügyi előkészítése. 
 
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 munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény rendelkezései, valamint a belső szabályozás az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 
1. érettségi 
2. felhasználói szintű számítógépes ismeret 
3. büntetlen előélet 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• német nemzetiséghez való tartozás 
• felsőfokú végzettség 
• magas szintű német nyelvtudás szóban és írásban 
• B kategóriás jogosítvány 
• pénzügyi képzettség 
• Microsoft Office program (elsősorban Excel alkalmazás) magas szintű felhasználói szintű 
ismerete, egyéb informatikai affinitás 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• fényképes szakmai önéletrajz 
• 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
• iskolai végzettséget, képzettséget, esetleges nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata 
• további előnyként megjelölt feltételek igazolása 



• nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. szeptember 1-tól 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 23. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sudár Ágnes a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzata Hivatala vezető helyettese (elérhetőség: sudaragnes@ldu.hu 
telefon: +36-1/212-9151) nyújt. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton a pályázat benyújtási határidejéig beérkezőleg, a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata postacímére (1537 Budapest, Pf. 348.) vagy az ldu@ldu.hu e-mailcímre történő 
megküldéssel. 
Kérjük a borítékon, illetve az e-mail tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezését: „pályázati 
referens”. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
• www.ldu.hu 
• LdU / MNOÖ - Facebook 


