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Semmelweis Egyetem

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

pályázatot hirdet

Egészségügyi Közszolgálati Kar 
Mentálhigiéné Intézet

Ügyvivő szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 , Nagyvárad tér 4.

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

- Idegen nyelvű levelezés - Adminisztrációs feladatok - Szöveggondozás, korrektúra,
fordítás

Illetmény és juttatások:

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

§         Egyetem, Bölcsész diploma,
§         Büntetlen előélet és cselekvőképesség
§         Mentálhigiénés végzettség
§         Nyelvtanári, fordítói végzettség
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§         Legalább 3 év fordítói (német-magyar, magyar-német) tapasztalat
§         Idegen nyelvű levelezői tapasztalat
§         Német felsőfokú nyelvtudás
§         Számítógép felhasználói szintű ismerete (MS Office, internethasználat,

könyvtári adatbázisok)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§         Kiadói munkában szerzett szerkesztői, korrektori tapasztalat
§         Legalább 2 idegennyelvből társalgási szintű nyelvismeret
§         Mentálhigiéné, lelkigondozói területen szerzett munkatapasztalat

Elvárt kompetenciák:

§         Önálló munkavégzés, csapatmunkára való képesség, részletekre kiterjedő
figyelem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképes, részletes szakmai önéletrajz
§         Motivációs levél
§         Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a pályázatnak nem, csak az

állás betöltésének feltétele)
§         Kérjük, hogy pályázatában tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási

szám: KS/HUM/95/2014

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 27.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Elektronikus úton Ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu

E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         http://semmelweis.hu - 2014. január 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4 hónap.
Kérjük, hogy pályázatában tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám:
KS/HUM/95/2014
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A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu
honlapon szerezhet.
 

 

Nyomtatás


