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Semmelweis Egyetem 
Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

Tudományos munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1094 , Tűzoltó utca 37-47.

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

Részvétel a "Ritka anyagcsere-betegségek csoport" kutatási munkájában. A
szénhidrát-anyagcsere és az endoplazmás retikulum metabolikus enzimeinek
vizsgálata sejtes és in vivo modellrendszeren. A glukóz metabolizmusának fagociták
öregedésben és apoptózisban szerepet játszó molekuláris mechanizmusának
felderítése, új terápiás célpontok azonosítása. Az előzőekben felsorolt kísérleti
megközelítések fejlesztése. Kutatási munkafolyamatok, kísérletek tervezése és
végrehajtása, eredmények értékelése, közlemények publikálása. Részvétel külföldi és
magyar orvostanhallgatók kémia és molekuláris sejtbiológia oktatásában. PhD-s és
TDK-s hallgatók munkájának irányítása.

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,
•         Általános orvosi diploma
•         Kimagasló TDK-s munka
•         PhD fokozat megléte
•         Legalább 8 éves szakmai tapasztalat
•         Jártasság a molekuláris biológiai és biokémiai módszerekben, pl.

overexpresszió, csendesítés, enzimaktivitás mérés, FRET
•         Jelentős tapasztalat az endoplazmás retikulumban, valamint a szteroid

hormonok metabolizmusában szerepet játszó biokémiai reakciókban
•         Angol nyelv középfokú, német nyelv társalgási szintű ismerete
•         MS Office, statisztikai programok, humán és bakteriális genomra vonatkozó

adatbázisok felhasználói szintű ismerete
•         Nemzetközi tapasztalatok
•         MTA Prémium posztdoktori ösztöndíj
•         Eredményes korábbi, vagy jelenleg is futó kutatói pályázat - pl. OTKA
•         Témavezető valamelyik hazai doktori iskola programjában
•         Egyéb idegen nyelvből nyelvvizsga
•         Legalább 3 éves kutatói gyakorlat
•         Büntetlen előélet és cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

•         Jó kommunikációs készség,
•         Empátia,
•         Problémamegoldó készség,

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

•         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

•         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.



•         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: 2020. január 14.

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

univ.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2019. december 16.

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:
131963/AOOVM/2019

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 16.

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

 

Nyomtatás


