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Semmelweis Egyetem

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

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem 
II. sz. Pathologiai Intézet

 
Tanszéki mérnök

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1091 , Üllői út 93.

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

Az NVKP_16-1-2016-0020 pályázat kapcsán végzendő szintetizált RAS inhibitorok
biokémiai és daganatellenes hatásainak háromféle típusú mutáns KRAS gént hordozó
emberi daganatok in vitro és in vivo modelljein tesztelése és a hatékony szerkezetek
szelektálása.Részvétel az intézet közéletében. Részvétel a PhD és TDK-s hallgatók
munkájának támogatásában. Önálló, rendszeres, folyamatosan dokumentált
tudományos munkásságot végez. Törekszik tudományos fokozat elérésére.
Nemzetközi kapcsolatokat tart fenn.

Illetmény és juttatások:

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

•         Főiskola, vagy egyetemi végzettség,
•         5 éves szakmai tapasztalat
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•         Büntetlen előélet és cselekvőképesség
•         Külföldi szakmai tapasztalat
•         Megjelent publikációk
•         Felhasználói szintű szövegszerkesztői, táblázatkezelői, statisztikai programok

ismerete
•         Biológus végzettség
•         PhD képzésben való részvétel

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Angol vagy német nyelvből középszintű (B2) és alapszintű (B1) nyelvvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat
a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott
személyek, testületek megismerhessék

•         Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából
fontosnak tart

•         Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
•         Önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 14.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-

univ.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2017. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4
hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám:
58578/ATI/2017

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
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tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 

 

Nyomtatás


