Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
HR vezető / Head of HR
kollégát keres.
Egy éve adták át a MOME új campusát, amely nem csak a fizikai környezet változását hozta
magával. Egy merőben új szemlélet és struktúra kialakítása zajlik Zugligetben. A
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem vezetősége és az egyetemet felügyelő alapítvány
kuratóriuma azon dolgozik, hogy 2030-ra a MOME legyen Közép-Európa vezető kreatívipari
és innovációs műhelye. Ebben a megújult, inspiráló oktatási-és munkakörnyezetben várjuk
leendő, a HR terület vezetéséért felelős kollégánkat.

Feladatok
● adatalapú HR stratégia kiépítésének koordinációja
● HR folyamatok optimalizálása, javaslattétel folyamatfejlesztésre a munkajogi
előírásoknak megfelelően
● belső szabályzatok, folyamatleírások HR szempontból történő véleményezése,
aktualizálása, kialakítása
● bérpolitika és teljesítményértékelési rendszer kidolgozásában való közreműködés
● szervezeti kultúra fejlesztésében való aktív részvétel, gondoskodás a jó munkáltatói
márka kialakításáról
● szakmai vezetők támogatása HR és személyügyi témákban
● belső kommunikáció koordinációja a HR folyamatokról, változásokról, eseményekről
● az új munkatársak felvételének és kiléptetésének, valamint az ahhoz kapcsolódó
munkaügyi adminisztráció koordinációja
● toborzási és kiválasztási folyamatokban való részvétel, azok fejlesztése,
optimalizálása
● munkatársak integrációs folyamatának támogatása
● HR ügyviteli szoftver és a Neptun HR moduljának kezelése, koordinációja
● jogszabályi változások folyamatos nyomon követése
● adatszolgáltatás, részvétel a HR adatbázisok karbantartásában, fejlesztésében
● rendszeres riporting az egyetem vezetése felé
Elvárások
● szakirányú felsőfokú végzettség
● hasonló munkakörben szerzett legalább 3 éves tapasztalat
● középfokú/tárgyalóképes angol nyelvtudás írásban és szóban
● kiváló kommunikációs képesség
● naprakész munkaügyi, munkajogi ismeretek

Előny
● felsőoktatásban szerzett tapasztalat
● stratégiai szemlélet
Amit ajánlunk
● támogató, inspiráló csapat
● fejlődési lehetőség és autonómia
● kihívásokkal és lehetőségekkel teli munkakör
● modern munkakörnyezet

Illetmény és juttatások:megállapodás szerint
Az állás azonnal betölthető.
A munkavégzés helye: Budapest, 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
Jelentkezés: fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél.
A jelentkezés benyújtás határideje: 2020. december 10.
A jelentkezés benyújtás benyújtásának módja:
Elektronikus úton Nagy Zsombor kancellár részére a kancellaria@mome.hu e-mail címen
keresztül. Tárgymegjelölése: "HR vezető".
Elbírálásának határideje:2020. december 18.
A jelentkezések elbírálása azonnal megkezdődik és addig folytatódik, amíg a pozíció
betöltésre nem kerül.

