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Semmelweis Egyetem

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

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar 
Parodontológiai Klinika

  
Tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                      
Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Szentkirályi utca 47.

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

Részt vesz a Klinika betegellátó, oktató és kutató munkájában. Ismeri és alkalmazza a
legmodernebb parodontális diagnosztikai és terápiás eljárásokat. Önállóan ellát
ambuláns betegkezelést, képes napos szakorvosként önálló döntéseket hozni,
rezidenseket felügyelni. Az oktatásban kiscsoportos gyakorlati foglalkozásokat vezet és
irányít magyar, és egy idegen nyelven, ahol a német nyelvtudás előnyt jelent. Tantermi
előadást tart. Részt vesz a klinika továbbképző és szakképzési programjában,
utóbbiban tutorként is. Munkaközösségben vagy önállóan folyamatos tudományos
kutató munkát végez. Ismeri a hazai és nemzetközi tudományos irodalmat és oktató-
gyógyító munkája során ezeket alkalmazza. Tudományos munkájának eredményeiről
rendszeresen beszámol tudományos fórumokon és szakmai folyóiratokban.

Illetmény és juttatások:

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

•         Egyetem, mesterfokozat és szakképzettség,
•         Parodontológus szakvizsga
•         Középfokú német nyelvvizsga, előadásképes nyelvtudás a gyakorlatban
•         Doktori képzés megkezdése
•         5 vagy több év parodontológus szakorvosi tapasztalat
•         Fogorvosoktatásban parodontológiai területen szerzett minimum 5 éves

kiscsoportos gyakorlatvezetői tapasztalat
•         Oktatói munkában használatos PowerPoint szoftver, klinikumban használt

alkalmazások felhasználói szintű ismerete
•         Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Nyelvvizsgával igazolt felsőfokú német nyelvtudás
•         Minőségbiztosításban való jártasság

Elvárt kompetenciák:

•         Orvosetikai szabályok betartása mellett jól tud a hallgatókkal, oktató társaival
együttműködni,

•         kommunikálni,
•         Teherbíró és empatikus a klinikumban történő ambuláns betegellátás során,
•         Képes nagyobb létszámú - szakmai vagy hallgatói - közönség előtt előadást,
•         prezentációt tartani a felsőoktatásban elvárt színvonalon,

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

•         A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett
oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására,
elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

•         A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása,
egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy
egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy
egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban
megjelölt határidőben be kell nyújtani.

•         Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás
megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban
megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

•         Az MTMT rendszeréből kinyomtatott tudományos lista és tudománymetriai
táblázat (az Egyetem Központi Könyvtára által hitelesítve)

•         a Központi Könyvtárnak 10 munkanapra van szüksége a hitelesítés
elvégzésére, mely időt kérünk figyelembe venni a felterjesztések
Emberierőforrás gazdálkodási Főigazgatóságra történő megküldéskor
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•         Igazolás a Doktori Iskolából a képzés megkezdéséről
•         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: 2018. szeptember 20.

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

univ.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2018. augusztus 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4
hónap. Kérem a pályázatban jelölje meg a hivatkozási számot. Hivatkozási szám:
74274/FOPDK/2018

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 21.

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


