Semmelweis Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Semmelweis Egyetem
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Tanársegéd
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye:
Budapest, 1122 , Városmajor utca 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A kardiológia területén oktatómunka végzése magyar és angol nyelven; gyakorlatok,
szemináriumok vezetése, szükség esetén az általa művelt speciális területen előadások
tartása hazai és nemzetközi konferenciákon, folyamatos klinikai kutatómunka,
eredmények folyamatos publikálása, klinikai területen a vezetők által kijelölt helyen és
területen gyógyító munka végzése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

Egyetem, mesterfokozat és szakképzettség,
Büntetlen előélet és cselekvőképesség
Német nyelvből "C" típusú, középfokú nyelvvizsga
Doktori képzés megkezdése

•
•
•

Kardiológia szakvizsga
Angol nyelvből "C" típusú, középfokú nyelvvizsga
Általános orvosi diploma

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Intenzív osztályos és sürgősségi betegellátásban való jártasság
• Szívultrahangos leletező rendszerek felhasználói szintű ismerete
•
Nemzetközi publikációs aktivitás (impakt faktoros folyóiratokban) az elmúlt 3
évben
• Sportorvoslásban, sportkardiológiában való jártasság
• Tranthoracalis és echocardiographiás vizsgálatokban való jártasság
• MS Office felhasználói szintű ismerete
Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•

Precíz munkavégzés,
Rugalmasság,
Stressztűrő képesség,
Csapatszellem,

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
a Központi Könyvtárnak 10 munkanapra van szüksége a hitelesítés
elvégzésére, mely időt kérünk figyelembe venni a felterjesztések
Emberierőforrásgazdálkodási Főigazgatóságra történő megküldéskor
Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából
fontosnak tart
Önéletrajz
Igazolás a Doktori Iskolából a képzés megkezdéséről
Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
Az MTMT rendszeréből kinyomtatott tudományos lista és tudománymetriai
táblázat (az Egyetem Központi Könyvtára által hitelesítve)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 11.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweisuniv.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2017. augusztus 12.

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:
65030/KLKARD/2017
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu
honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
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.

Nyomtatás

