Semmelweis Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Semmelweis Egyetem
Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság

Magyar mint idegen nyelv-német szakos nyelvtanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 30 órás
A munkavégzés helye:
Budapest, 1094 , Ferenc tér 15.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Magyar mint idegen nyelv és német nyelv oktatása és fordítások készítése, esetleges
tolmácsolás, egyetemi záróvizsgáztatás, szigorlat és állami nyelvvizsgáztatás, tan-,
vizsgaanyag gyűjtése és összeállítása, kutatás, szakmai rendezvényeken,
továbbképzéseken, konferenciákon való aktív részvétel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

Egyetem,
Német szakos végzettség
Alapvető számítástechnikai ismeretek
MS Office felhasználói szintű ismerete

•
•
•

Több éves oktatási és vizsgáztatási tapasztalat
Egészségügyi szaknyelv kutatása iránti érdeklődés
Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• PhD tanulmányok
• Fordítói és tolmácsolási végzettség és gyakorlat
• Felsőfokú "C" típusú nyelvvizsgával igazolt nyelvtudás
• Szakján kívül más idegen nyelv ismerete (felsőfokú vagy középfokú "C" típusú
nyelvvizsgával igazolt nyelvtudás)
• Vizsgáztatói tanúsítvány (államilag elismert nyelvvizsgáztatásra vonatkozóan)
Elvárt kompetenciák:
•
•

Jó kommunikációs készség,
Nyitott, sokoldalú személyiség,

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 legkorábban 2018. január 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 14.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweisuniv.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2017. november 14.

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:
93963/GMFEOK/2017
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 14.

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

