
Hivatkozási szám: 

Közzétételi adatlap adatai 

 

II. A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok: 

 

1. A munkakör megnevezése: Junior programozó/Bioinformatikus 

 

2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetői megbízás megnevezése: 

 

3. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni: SE Farmakológiai és 

Farmakoterápiás Intézet 

 

4. A munkakör betölthetőségének időpontja: pályázat sikeres elbírálását követően azonnal. 

 

5. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott): 2020.11.30.-ig. Sikeres együttműködés 

esetén meghosszabbítható (pályázat végéig, 2024.06.30.-ig). 

 

6. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős): 

 

7. Vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama: 

 

8. A munkavégzés helye: Budapest, Nagyvárad tér 4. 

    

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

 hálózatelméleti és statisztikai algoritmusok implementálása és tesztelése 

 bioinformatikai adathalmazok kiértékelése és validálása 

 a releváns irodalom megismerése, tudományos irodalomkutatás 

 kommunikáció a kutatási partnerekkel 

 

10. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő képzettség, végzettség, 

tapasztalat: 

 releváns egyetemi végzettség (info-bionika mérnök, mérnök informatikus, 

programozó matematikus, gyógyszerész, biológus) 

 C/C++ programozási nyelv alapos ismerete 

 valamely verziókövető rendszer (pl.: git, SVN) ismerete 

 aktív angol nyelvtudás 

 büntetlen előélet, cselekvőképesség 

 

11. Végzettség szintje: Alapfokú/ Középfokú/ Felsőfokú iskolai végzettség 

 

12. Végzettség: 8 Általános/ Szakmunkásképző Intézet/ Középiskola vagy Gimnázium 

(érettségi bizonyítvány)/ Technikum/ Főiskola/ Egyetem 

 

13. Képesítés:  

okleveles info-bionikus mérnök / molekuláris bionikus mérnök /  

programozó informatikus / mérnökinformatikus 



  

14. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő nyelvtudás szintje, 

nyelvvizsga típusa: 

 középfokú/felsőfokú nyelvvizsga 

 

15. A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret: 

 MS Office felhasználói szintű ismerete – Elvárás 

 C/C++ programozási nyelv alapos ismerete – Elvárás 

 valamely verziókövető rendszer (git, SVN) ismerete – Elvárás 

 python, R programozási nyelv ismerete – Előnyt jelent 

 PHP, JavaScript (kliensoldali, illetve NodeJS), webes technológiák ismerete – Előnyt 

jelent 

 tapasztalat a UNIX (GNU/Linux) parancssor használatával – Előnyt jelent 

 adatbázis rendszerek (pl.: MySQL) ismerete – Előnyt jelent 

 

 

16. Egyéb feltételek/előnyök a munkakör betöltéséhez: 

 korábbi részvétel bioinformatikai kutatási projektekben 

 statisztikai ismeretek 

 szilárd matematikai elméleti háttér 

 

17.. A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák: 

 precíz munkavégzés 

 önálló és csapatban történő munkavégzésre való képesség 

 jó kommunikációs készség 

 proaktív, probléma megoldó hozzáállás 

 megbízhatóság 

 nagyfokú rugalmasság és terhelhetőség 

 

18. Továbbítási email cím: pharmacology@med.semmelweis-univ.hu 

 

19. A pályázat elbírálásának ideje a pályázat lejártát követően: 15 nap  

 

 

 

Budapest,  

 

 

………………………………     ……………………………… 

 

Gazdasági vezető      Munkáltatói jogkör gyakorlója 
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