
Semmelweis Egyetem

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

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem 
Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika

Tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 , Szigony utca 36.

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

Betegellátás: általános ambulancián, műtőben és fekvőbeteg-osztályon beosztottként
való munkavégzés, rezidensek műtéti és betegellátási munkájának segítése,
fejlesztése. Orvosi ügyeleti munka: havi orvosi ügyeleti beosztás szerinti orvosi ügyeleti
munka ellátása. Intézeti szervező munka: az Intézetvezető által számára aktuálisan
kiszabott szervezeti, adminisztratív vagy egyéb az intézettel kapcsolatos munka
elvégzése. Graduális oktatás: az orvostanhallgatók gyakorlati oktatásában való
részvétel, gyakorlatvezetés. Rezidens képzés: Az intézetben folyó elméleti és gyakorlati
jellegű rezidensképzésben való részvétel. A rezidens képzési tematikában megjelölt
előadások és gyakorlatok levezetése és megtartása. Posztgraduális továbbképzés: az
intézet továbbképző tanfolyamain előadások és gyakorlati konzultációk tartása.
Tudományos munka: az Intézetvezető által számára kijelölt tudományos téma
irodalmának és aktuális helyzetének ismerete, tudományos munka végzése.
Rendszeresen folytat kutatást, eredményeit rendszeresen publikálja. Szakterületén
bekapcsolódik a nemzetközi tudományos életbe.

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,
•         Fül-orr-gégészet szakvizsga
•         Doktori képzés megkezdése
•         Legalább egy idegen nyelv olyan szintű ismerete, amely alkalmassá teszi őt a

szakirodalom követésére
•         Angol középfokú nyelvvizsga
•         Büntetlen előélet és cselekvőképesség
•         MS Office felhasználói szintű ismerete
•         MedSol rendszer ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Alapfokú német nyelvtudás, spanyol alapfokú nyelvvizsga

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.

•         Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából
fontosnak tart

•         Igazolás a Doktori Iskolából a képzés megkezdéséről
•         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 munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.



A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 4.

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

univ.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2020. február 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4
hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel hivatkozási számot: 13516/AOFUL/2020

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 4.

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


