PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Állaton’ostudományi Egyetem pályázatot hirdet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A *-a alapján
tudományos segédmunkatárs
munkakör betöltésére.
1) A munkavégzés szervezeti egysége: Állatorvostudományi Egyetem. Élelmiszer-higiéniai
Tanszék
2) A munkavégzés helye: 1078 Budapest, István u. 2.

3) A közalkalmazotti jogviszony időtartama: ha’á;-o:a’lan
4) A foglalkoztatás jellege:

teljes rés: munkaidő

5) A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása:
A tanszék akkreditált élelmiszer-mikrobiológiai laboratóriumában folyó
szolgáltatási és kutatási tevékenység végzése.
Az élelmiszer-higiénia tantárgy oktatásában való közreműködés magyar és angol
nyelven.
Az Elelmiszer-higiéniai Tanszék által meghirdetett fakultatív tárgyak oktatásában
való részvétel magyar és angol nyelven.
Szakdolgozatok, TDK-munkák vezetése.
Tanszéki pályázatok megvalósításában való részvétel.
Uj pályázati lehetőségek, kutatási együttműködések kialakításában való
közreműködés.
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6) Illetmény ésjuttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
7) Pályázati feltételek:
állatorvos doktori egyetemi végzettség,
élelmiszer-higiénia, élelmiszer-biztonság témakörben megkezdett PhD képzés,
angol nyelvből C típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga;
idegen nyelven képes oktatni;
Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;
Cselekvőképesség;
Büntetlen előélet;
Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet
szerint.
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8) A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák: élelmiszer-mikrobiológiai területen való
önálló munkavégzés
9) A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: angol nyelvből C-típusú felsőfokú nyelvvizsga

10) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz.
Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok
másolata.
Igazolás a megkezdett PhD tanulmányokról.
Kutató-oktató munkára vonatkozó terveket.
Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány
megkéréséről szóló igazolás másolata’
A pályázó nyilatkozata arról. hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a
pályázati eljárással összefúggő kezeléséhez hozzájárul (2011. évi CXII. tv. 5. ~ (1)
bekezdés b.) pontja).
A pályázó nyilatkozata arról. hogy a pályázati dokumentumok hitelességét, a
referenciák valódiságát a munkáltató ellenőrizhesse.
(A sikeres pályázónak a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez, az okiratok eredeti
példányát kell bemutatnia!)
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11) A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. július 1.
12) A pályázat benyújtásának határideje; 2020. ápriJis 14.
13) A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton vagy személyesen, a pályázatnak az Allatorvostudományi Egyetem, Emberi
Erőforrás, Bér- és Munkaügyi Osztály címére történő megküldésével (1078 Budapest, István
utca 2.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
BMO/2990- 1/2020, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs
14) A pályázat elbírálásának határideje, módja, rendje: 2020. június 25.
A szakmai vélemények megismerését, valamint az illetékes testületek véleménynyilvánítását
követően az oktatói-kutatói kinevezések tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a
kinevezésről.
15) A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 2020. március 10.
ATE honlapja www.univet.hu/bu/egyetem/allaspalyazatok,
ATE hirdetőtábla.
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16) A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:
Debreceni Tímea, (06-1) 478 4150, debreceni.timea@univet.hu

Budapest, 2020. március
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Dr. Sótonyi Péter rektor
a pályázat kiirója
a munkáltatói jogkör gyakorlója

