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A munkavégzés helye:

Budapest, 1122 , Városmajor utca 68.

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

A Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Kísérleti
Kutatólaboratóriuma diplomával rendelkező biológus állást hirdet szív- és érrendszeri
betegségek témájában zajló experimentális és klinikai kutatómunkában történő
részvételre. A fiatalokból álló kutatócsoport fő témakörei: ischaemiás szívbetegség,
szívelégtelenség, szívtranszplantáció. A munkakörben az általános kutatólaboratóriumi
feladatokon túl (kutatási és működési adminisztráció, megrendelések lebonyolítása)
részt kell venni az in vitro biokémiai (ELISA, fotometriás mérések), szövettani
(immunhisztokémia) és molekuláris biológiai (Western blot, qRT-PCR) kísérletekben,
valamint a humán klinikai vizsgálatokban. Lehetőség van a fenti módszerek önálló
elsajátítására. A tudományos kutatás iránti elhivatottság, motiváció, precizitás,
megbízhatóság, nagy teherbírás, proaktív szervezőkészség, csapatmunkára való
alkalmasság és legalább középszintű angol nyelvű kommunikáció elvárás.

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,
•         Biológus végzettség - laboratóriumi operátor szakirány
•         Középfokú angol nyelvtudás
•         Büntetlen előélet és cselekvőképesség
•         MS Office felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Szakasszisztensi képesítés
•         Biokémiai/molekuláris biológiai laboratóriumi tapasztalat
•         MSc okleveles biológus végzettsé

Elvárt kompetenciák:

•         Motiváció,
•         Csapatmunkára való készség,
•         Tudományos kutatás iránti elhivatottság,
•         Precíz munkavégzés és megbízhatóság,
•         Nagyfokú terhelhetőség,
•         Proaktív szervezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

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

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 24.

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

univ.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:



•         http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2017. október 9.

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:
82244-2/KEEGF/2017

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 9.

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


