ÓBUDAI EGYETEM
Hallgatói Önkormányzat
Székesfehérvári Részönkormányzat

Pályázati Felhívás!
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Hallgatói Részönkormányzata pályázatot ír ki

AMK HÖK Elnök
tisztség betöltésére.
A megbízatás ideje 2016. augusztus 1–től 2017. július 31–ig.

Feladatkör:
Figyelemmel kísérni és ellenőrizni az AMK HÖK összes tevékenységét, irányítani,
koordinálni az egyes testületek működését, és az azokban tevékenykedőket.
Képviselni az AMK HÖK-öt kari, egyetemi fórumokon.
Felelősséggel tartozik az AMK HÖK működéséért és az OE HÖK munkájában való
részvételért.






Elvárások:
A székesfehérvári telephelyre beiratkozott aktív hallgatói jogviszony - A pályázó
vállalja az utazással járó többletmunkát.
A pályázó vállalja a megbízással járó többletmunkát.
Jó tárgyalókészség, retorikai ismeretek.
Az egyetemi és kari szabályzatok megfelelő szintű ismerete.







A jelölt pályázatának tartalmaznia kell a jelölt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

nevét,
évfolyamát és szakát,
egy igazolványképet,
tervei, célkitűzései rövid, legfeljebb egyoldalas összefoglalását,
nyilatkozatát miszerint a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltva nincsen,
hozzájárulását a felsorolt adatoknak a választások időtartama alatti nyilvánosságra
hozatalához.

A pályázatot és rövid önéletrajzot nyomtatott és elektronikus formában kérjük leadni
2016. május 6. 12:00 óráig az amk@hok.uni-obuda.hu e-mail címre.

Székesfehérvár, 2016. április 24.

Cím: H-1034 Budapest, Bécsi út 96/b.

Honlap: www.hok.uni-obuda.hu

Tel.: (06-1) 666-5014 Fax.: (06-1) 666-5014 E-mail: elnok@hok.uni-obuda.hu

ÓBUDAI EGYETEM
Hallgatói Önkormányzat
Székesfehérvári Részönkormányzat

Pályázati Felhívás!
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Hallgatói Részönkormányzata pályázatot ír ki

AMK HÖK Alelnök
tisztség betöltésére.
A megbízatás ideje 2016. augusztus 1–től 2017. július 31–ig.

Feladatkör:
Felkutatja a bel- és külföldi pályázatokat, illetve ösztöndíj-lehetőségeket, és
megszervezi nyilvánosságra hozatalukat.
Képviselni a AMK HÖK-öt kari, egyetemi fórumokon.
Felelősséggel tartozik a AMK HÖK működéséért és az OE HÖK munkájában való
részvételért.
Kapcsolatot tart a szakmai és tudományos csoportokkal, körökkel.
A Karon évente megrendezett TDK-t koordinálja.









Elvárások:
A székesfehérvári telephelyre beiratkozott aktív hallgatói jogviszony - A pályázó
vállalja az utazással járó többletmunkát.
A pályázó vállalja a megbízással járó többletmunkát.
Jó tárgyalókészség, retorikai ismeretek.
Az egyetemi és kari szabályzatok megfelelő szintű ismerete.







A jelölt pályázatának tartalmaznia kell a jelölt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

nevét,
évfolyamát és szakát,
egy igazolványképet,
tervei, célkitűzései rövid, legfeljebb egyoldalas összefoglalását,
nyilatkozatát miszerint a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltva nincsen,
hozzájárulását a felsorolt adatoknak a választások időtartama alatti nyilvánosságra
hozatalához.

A pályázatot és rövid önéletrajzot nyomtatott és elektronikus formában kérjük leadni
2016. május 6. 12:00 óráig az amk@hok.uni-obuda.hu e-mail címre.

Székesfehérvár, 2016. április 24.

Cím: H-1034 Budapest, Bécsi út 96/b.

Honlap: www.hok.uni-obuda.hu

Tel.: (06-1) 666-5014 Fax.: (06-1) 666-5014 E-mail: elnok@hok.uni-obuda.hu

ÓBUDAI EGYETEM
Hallgatói Önkormányzat
Székesfehérvári Részönkormányzat

Pályázati Felhívás!
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Hallgatói Részönkormányzata pályázatot ír ki

AMK HÖK PR és Rendezvényekért felelős elnökségi tag
tisztség betöltésére.
A megbízatás ideje 2016. augusztus 1–től 2017. július 31–ig.

Feladatkör:
Felelős a külföldi hallgatókkal történő kapcsolattartásért, segíti a magyar hallgatók
külföldi tanulmányi ösztöndíjakhoz jutását.
Figyeli a fiatalokra, hallgatókra vonatkozó pályázatokat
A hallgatók és az oktatók számára színvonalas rendezvényeket szervez.
Általános szervezési feladatokat végez.
Felelős a AMK HÖK munkája iránt érdeklődő hallgatók közéleti képzéséért.
A AMK HÖK, és az OE HÖK kari információs kiadványainak megjelentetését intézi.
Az Egyetem meglévő hagyományainak ápolása, új hagyományok létrehozása.
Képviseli a részönkormányzatot PR és marketing ügyekben.











Elvárások:
A székesfehérvári telephelyre beiratkozott aktív hallgatói jogviszony - A pályázó
vállalja az utazással járó többletmunkát.
A pályázó vállalja a megbízással járó többletmunkát.
Kreatív gondolkodásmód
Jó tárgyalókészség, retorikai ismeretek.
Az egyetemi és kari szabályzatok megfelelő szintű ismerete.








A jelölt pályázatának tartalmaznia kell a jelölt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

nevét,
évfolyamát és szakát,
egy igazolványképet,
tervei, célkitűzései rövid, legfeljebb egyoldalas összefoglalását,
nyilatkozatát miszerint a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltva nincsen,
hozzájárulását a felsorolt adatoknak a választások időtartama alatti nyilvánosságra
hozatalához.

A pályázatot és rövid önéletrajzot nyomtatott és elektronikus formában kérjük leadni
2016. május 6.
12:00 óráig az amk@hok.uni-obuda.hu e-mail címre.
Székesfehérvár, 2015. november 16.
Cím: H-1034 Budapest, Bécsi út 96/b.

Honlap: www.hok.uni-obuda.hu

Tel.: (06-1) 666-5014 Fax.: (06-1) 666-5014 E-mail: elnok@hok.uni-obuda.hu

ÓBUDAI EGYETEM
Hallgatói Önkormányzat
Székesfehérvári Részönkormányzat

Pályázati Felhívás!
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Hallgatói Részönkormányzata pályázatot ír ki

AMK HÖK Gazdasági ügyekért felelős tag
tisztség betöltésére.
A megbízatás ideje 2016. augusztus 1–től 2017. július 31–ig.

Feladatkör:
Az elnökkel együtt kidolgozza és felügyeli a Részönkormányzat költségvetést.
Az aktuális félév első KGY-ján az előző félév költségvetéséről beszámol, az aktuális
félév költségvetését előterjeszti a KGY-nak, ha a KGY elfogadta, akkor 8 munkanapon
belül benyújtja az OE HÖK Hallgatói Tanácsának.
Gazdasági ügyekben képviseli a KHÖK-öt.
Évente leltárt készít a kari tárgyi eszközökről.
Iktatja az AMK HÖK számlaforgalmát, az ehhez tartozó számlaigazolókat és
kísérőleveleket (papír alapú és elektronikus formában).
Intézi az önkormányzat gazdasági és pénzügyeit, és felügyeli az AMK HÖK
gazdálkodását.
Naprakész információkat szolgáltat az Elnöknek AMK HÖK anyagi helyzetéről.












Elvárások:
A székesfehérvári telephelyre beiratkozott aktív hallgatói jogviszony - A pályázó
vállalja az utazással járó többletmunkát.
A pályázó vállalja a megbízással járó többletmunkát.
Jó tárgyalókészség, retorikai ismeretek.
Az egyetemi és kari szabályzatok megfelelő szintű ismerete.







A jelölt pályázatának tartalmaznia kell a jelölt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

nevét,
évfolyamát és szakát,
egy igazolványképet,
tervei, célkitűzései rövid, legfeljebb egyoldalas összefoglalását,
nyilatkozatát miszerint a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltva nincsen,
hozzájárulását a felsorolt adatoknak a választások időtartama alatti nyilvánosságra
hozatalához.

A pályázatot és rövid önéletrajzot nyomtatott és elektronikus formában kérjük leadni
2016. május 6. 12:00 óráig az amk@hok.uni-obuda.hu e-mail címre.
Székesfehérvár, 2016. április 24.

Cím: H-1034 Budapest, Bécsi út 96/b.

Honlap: www.hok.uni-obuda.hu

Tel.: (06-1) 666-5014 Fax.: (06-1) 666-5014 E-mail: elnok@hok.uni-obuda.hu

ÓBUDAI EGYETEM
Hallgatói Önkormányzat
Székesfehérvári Részönkormányzat

Pályázati Felhívás!
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Hallgatói Részönkormányzata pályázatot ír ki

AMK HÖK Érdekvédelmi ügyekért felelős tag, Mérnöki intézet
tisztség betöltésére.
A megbízatás ideje 2016. augusztus 1–től 2017. július 31–ig.

Feladatkör:
Az érdekképviselet ellátása a Központban.
Figyelemmel kíséri az egyetemen, központon belüli tanulmányi és egyéb ügyeket, részt
vesz a döntések előkészítésében.
Felügyeli az Érdekvédelmi Felelősök megválasztását.
Részt vesz a Tanulmányi Bizottság munkájában. - Felelős az Oktatók Hallgatói
Véleményezésének HÖK –re jutó feladatainak lebonyolításáért.







Elvárások:
A székesfehérvári telephelyre beiratkozott aktív hallgatói jogviszony - A pályázó
vállalja az utazással járó többletmunkát.
A pályázó vállalja a megbízással járó többletmunkát.
Jó tárgyalókészség, retorikai ismeretek.
Az egyetemi és kari szabályzatok megfelelő szintű ismerete.







A jelölt pályázatának tartalmaznia kell a jelölt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

nevét,
évfolyamát és szakát,
egy igazolványképet,
tervei, célkitűzései rövid, legfeljebb egyoldalas összefoglalását,
nyilatkozatát miszerint a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltva nincsen,
hozzájárulását a felsorolt adatoknak a választások időtartama alatti nyilvánosságra
hozatalához.

A pályázatot és rövid önéletrajzot nyomtatott és elektronikus formában kérjük leadni
2016. május 6. 12:00 óráig az amk@hok.uni-obuda.hu e-mail címre.

Székesfehérvár, 2016. április 24.

Cím: H-1034 Budapest, Bécsi út 96/b.

Honlap: www.hok.uni-obuda.hu

Tel.: (06-1) 666-5014 Fax.: (06-1) 666-5014 E-mail: elnok@hok.uni-obuda.hu

ÓBUDAI EGYETEM
Hallgatói Önkormányzat
Székesfehérvári Részönkormányzat

Pályázati Felhívás!
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Hallgatói Részönkormányzata pályázatot ír ki

AMK HÖK Érdekvédelmi ügyekért felelős tag, Geoinformatikai intézet
tisztség betöltésére.
A megbízatás ideje 2016. augusztus 1–től 2017. július 31–ig.

Feladatkör:
Az érdekképviselet ellátása a Központban.
Figyelemmel kíséri az egyetemen, központon belüli tanulmányi és egyéb ügyeket, részt
vesz a döntések előkészítésében.
Felügyeli az Érdekvédelmi Felelősök megválasztását.
Részt vesz a Tanulmányi Bizottság munkájában. - Felelős az Oktatók Hallgatói
Véleményezésének HÖK –re jutó feladatainak lebonyolításáért.







Elvárások:
A székesfehérvári telephelyre beiratkozott aktív hallgatói jogviszony - A pályázó
vállalja az utazással járó többletmunkát.
A pályázó vállalja a megbízással járó többletmunkát.
Jó tárgyalókészség, retorikai ismeretek.
Az egyetemi és kari szabályzatok megfelelő szintű ismerete.







A jelölt pályázatának tartalmaznia kell a jelölt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

nevét,
évfolyamát és szakát,
egy igazolványképet,
tervei, célkitűzései rövid, legfeljebb egyoldalas összefoglalását,
nyilatkozatát miszerint a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltva nincsen,
hozzájárulását a felsorolt adatoknak a választások időtartama alatti nyilvánosságra
hozatalához.

A pályázatot és rövid önéletrajzot nyomtatott és elektronikus formában kérjük leadni
2016. május 6. 12:00 óráig az amk@hok.uni-obuda.hu e-mail címre.

Székesfehérvár, 2016. április 24.

Cím: H-1034 Budapest, Bécsi út 96/b.

Honlap: www.hok.uni-obuda.hu

Tel.: (06-1) 666-5014 Fax.: (06-1) 666-5014 E-mail: elnok@hok.uni-obuda.hu

