Debreceni Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
DE ÁOK Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszékre
tudományos segédmunkatárs
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Részvétel a Tanszéken folyó kutatómunkában, pályázat előkészítésben, a kutatások etikai
engedélyezésének folyamatában. Az Elektronmikroszkópos Laboratórium működtetésével,
minőségbiztosításával kapcsolatos feladatok ellátása, szolgáltató laboratórium formájában
történő működés feltételeinek biztosítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:








Egyetem, biofizikus diploma,
Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
alkotó tevékenység végzése,
a doktori képzésbe felvételre jelentkezett és a felvételi követelményeknek
megfelelt,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:









részletes szakmai önéletrajz, fontosabb publikációk és tudományos munkák
jegyzéke,
hitelesített másolat az iskolai végzettséget, idegen nyelv tudást igazoló
dokumentumokról,
külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
(nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az
egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára
tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat
hónap telt el),
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló
személyek és testületek megismerhetik és a pályázó a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
is hozzájárul,
minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából
fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével
(4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. ÁOK OLKDT Titkárság ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
OAOLKD/21/2016. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos
segédmunkatárs.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.unideb.hu, www.aok.unideb.hu - 2016. február 5.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 5.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel.

