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Semmelweis Egyetem

                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Innovációs Központ 
Technológiai Transzfer Iroda

Innováció menedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1085 , Üllői út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Üzletileg hasznosítható szellemi alkotások, innovatív projektek azonosítása és
értékelése; - Szabadalmaztatás, spin-off, start-up alapítások elősegítése - Kockázati
tőkebevonás, állami és Európai Uniós források bevonása a szabadalmi folyamatok, spin
off cég alapítások elősegítésére, kommercializálási lehetőségek azonosítása és
fejlesztése; - A Semmelweis Egyetem innovációs portfoliójának kezelése, optimalizálása;
- Titoktartási megállapodások, anyagátadási megállapodások, kutatási, szerződések,
hasznosítási szerződések, intézményi és ipari együttműködési megállapodások, stb.
létrejöttének elősegítése, szakértők támogatásával történő véleményezése, megkötésük
elősegítése; - Kapcsolattartás a kutatókkal, feltalálókkal, ipari, pénzügyi és intézményi
partnerekkel; - Az egyes innovatív projektek, találmányok üzleti szemléletű támogatása
(üzleti és piaci felmérések, hasznosítási tervek), szakértői igény meghatározása,
kapcsolattartás a külső szakértőkkel, szabadalmi ügyvivővel, ügyvéddel, stb.; -
Finanszírozási lehetőségek azonosítása, mind az Európai Uniós és hazai, mind a privát
források tekintetében; - Elsősorban klasszikus technológiai menedzser feladatok (pl.:
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találmányok értékelése, javaslattétel a piaci hasznosítás tekintetében) másodsorban
külső szakértők támogatásával az üzletfejlesztői (business development) feladatok
ellátása a Semmelweis Egyetem üzletileg hasznosított szellemi alkotásainak és az
ezekből származó bevételeinek növelése érdekében; - Oktatási illetve továbbképzési
programok tervezése, szervezése a technológia transzfer területén az egyetemi
hallgatók és kutatók részére

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

§         Egyetem, orvosi, gyógyszerészi, állatorvosi vagy vegyész egyetemi diploma,
§         Büntetlen előélet és cselekvőképesség
§         Angol (magas szintű tárgyalóképes) nyelvtudás
§         Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
§         Gyógyszeripari, vagy biotechnológiai, vagy egészségügyi iparágban, hazai

vagy külföldi gazdasági társaságnál szerzett legalább 5 éves tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§         Technológia-transzfer, innovációk megvalósítása területén szerzett tapasztalat,

ipari, gazdasági szereplőkkel meglévő kapcsolatrendszer
§         Jogi, gazdasági, pénzügyi, MBA főiskolai vagy egyetemi diploma
§         Német nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:

§         Nagyfokú üzleti szemlélet,
§         Kreativitás,
§         Megbízható, önálló munkavégzés,
§         Precizitás,
§         Jó prezentációs készségek,
§         Jó kommunikációs készség,
§         Problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképes szakmai önéletrajz
§         Motivációs levél
§         Oklevél-, bizonyítvány-másolat
§         Referencia levél
§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az

azt véleményező elbíráló személyek és testületek megismerhetik
§         A pályázati anyagot egy egységes pdf dokumentumban kérjük elküldeni
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A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 1.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Elektronikus úton Dr. Farkas Lilla, MBA, Innovációs Központ igazgató részére a

farkas.lilla@semmelweis-univ.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         http://semmelweis.hu/hirek/category/allasajanlatok/ - 2014. február 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap.
A pályázati anyagot egy egységes pdf dokumentumban kérjük elküldeni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu
honlapon szerezhet.
 

 

Nyomtatás


