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Semmelweis Egyetem

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

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem 
Népegészségtani Intézet

  
Biostatisztikus/epidemiológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 , Nagyvárad tér 4.

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

Az intézet kutatási feladatainak támogatása: új projektek kialakításakor részt vesz a
vizsgálat tervezésében, a gyűjtendő a adatok körének kialakításában, a szükséges
mintanagyság meghatározásában (statisztikai erő számításában), lehetséges torzítások
minimalizálásában. A már folyamatban lévő kutatási projektek adatainak
felhasználásával: adatellenőrzéseket végez, a különböző forrásokból származó adatok
összekapcsolását, harmonizálását végzi, önálló elemzéseket végez, ezek alapján
kéziratokat ír, intézeti kutatók elemzéseihez speciális számításokat végez, kéziratok
elkészítéséhez aktívan hozzájárul. Nyomon követi a biostatisztikai és a munkájához
kapcsolódó epidemiológiai szakirodalmat, az új módszereket. Oktatóként részt vesz az
intézeti dolgozók folyamatos képzésében, a PhD képzésben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
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•         Egyetem,
•         Egyetemi diploma a témához kapcsolódó tudományágban
•         Büntetlen előélet és cselekvőképesség
•         Epidemiológiai vagy biostatisztikai témakörben folyamatban lévő vagy

befejezett tanulmányok, vagy ennek megfelelő tapasztalat
•         Angol szaknyelv ismerete, középfokú angol nyelvvizsga
•         MS Office felhasználói szintű ismerete
•         Valamilyen statisztikai szoftver (SPSS, STATA, R, vagy SAS) ismerete
•         Statisztikai elemzések végzése, információs technológia ismerete
•         Kvantitatív analitikai ismeretek (longitudinális elemzése, ismételt mérési

eredmények feldolgozása, hiányzó adatok kezelése, propenzitási elemzések)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         PhD vagy MSc végzettség statisztikai vagy epidemiológiai témakörben
•         Jártasság kohorszvizsgálatok, regiszteradatok (pl. NEAK) elemzésében
•         OMIC/GWAS adatok elemzésének ismerete
•         Machine learning technológiák ismerete
•         Publikációs tevékenység
•         Adatbázis kezelő szoftver ismerete
•         Valamilyen programozási nyelv ismerete
•         Referenciakezelő szoftver (pl. Endnote) ismerete

Elvárt kompetenciák:

•         Jó kommunikációs készség szóban és írásban,
•         Előadói készség,
•         Alaposság, precizitás,
•         Időbeosztás, prioritások megfelelő kezelése, határidők betartása,
•         Megbízhatóság,
•         Önálló és csapatban történő munkavégzésre való képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai 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.
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•         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: 2021. december 8.

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

univ.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2021. november 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony fajtája 2021. augusztus 1-től munkajogviszony. A próbaidő mértéke 3
hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám:
98470-2/KEEGF/2021. A munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint
apályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 23.

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


