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A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 , Nagyvárad tér 4.

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

Antimikrobális farmakológia terén megszerzett ismeretek rendszerezése, fejlesztés.
Jártasság a bakteriológia területén, antibiotikum-felhasználás és antibiotikum-
rezisztenciaterületén szerzett kutatási tapasztalatok. Sejtvonalas és multidrog-
rezisztencia visszafordítására vonatkozó modell rendszereken végzett kísérletes
munkában szerzett tapasztalatok, jártasság.vEpidemiológiai kutatási módszerekben,
statisztikában szerzett jártasság.

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,
•         Egészségügyi - orvos vagy gyógyszerészi diploma



•         PhD fokozat megszerzése elméleti orvostudományi/orvosi mikrobiológiai
területen

•         Angol-magyar egészségtudományi szakfordító-tolmács végzettség
•         Felsőfokú angol (szak)nyelvtudás
•         Farmakológiai, farmakoterápiai és/vagy epidemiológus, népegészségügyi

szakképzésben való részvétel
•         Antibiotikum-felhasználás és antibiotikum-rezisztencia területén szerzett

kutatási tapasztalatok
•         Angol felsőfokú, nemzetközi nyelvvizsgával igazolt nyelvtudás (C1)
•         Angol felsőfokú, orvosi szaknyelvvizsga (C1)
•         Felhasználói szintű informatikai ismeretek
•         SPSS Statistics, PAST Statistics, CompuSyn, Epi-Collect programok ismerete
•         Interdiszciplináris kutatási tevékenység igazolása az orvos- és

gyógyszerésztudományok területén
•         Nyertes kutatási pályázatok (Új Nemzeti Kiválóság Program, Nemzeti

Tehetség Program)
•         Szakmai kitüntetések, ösztöndíjak
•         Tanulmányutak külföldi egyetemeken, nyári egyetemeken
•         Szakmai tevékenység hazai szakmai szervezetekben
•         Oktatási tapasztalatok orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók

oktatásában
•         Aktív publikációs tevékenység, elsőszerzős közlemények
•         Aktív pályázati tevékenység
•         Együttműködés az Intézetben működő kutatócsoportokkal és kollégákkal
•         Együttműködés fenntartása más, hasonló profilú kutatási intézményekkel
•         Legalább 3 éves kutatói gyakorlat
•         Büntetlen előélet és cselekvőképesség

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

•         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. március 10.

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 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2020. február 10.

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:
17596/AOMIK/2020

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 10.

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


