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Szegedi Tudományegyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
SZTE Gyógyszerésztudományi Kar
Farmakognóziai Intézet

műszaki szolgáltató (technikus/laboráns)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, Eötvös Szeged, u. 6. .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- Manuális labormunka, részvétel a kutatómunkában (oszlop- és rétegkromatográfia,
HPLC készülékek működtetése, izolációs munka és kvantitatív vizsgálatok végzése. - A
hallgatói és kutatói laboratóriumok szakmai rendjének biztosítása (laborasztalok,
laboratóriumi eszközök tisztántartása, desztillált víz, szűrőpapír, papírvatta,
vegyszerellátás). - Hallgatói gyakorlatok előkészítésében való részvétel szükség
esetén. - Az oktatáshoz és kutató laboratóriumhoz kapcsolódó eszközök működőképes
állapotának felügyelete, intézkedés meghibásodás esetén (mikroszkópok, mérlegek,
refraktométer, rotadeszt, op. mérő készülék, stb.). - Az intézet működtetéséhez
szükséges feladatokban való részvétel (vegyszerszállítás, raktározás, mosogatás,
laborok és laboreszközök tisztántartása, selejtezés). - Alkalmankénti növénygyűjtés,
növényfeldolgozás (szárítás, aprítás, darálás, extrakció és egyéb szeparálási
eljárások). Feladatainak elvégzése során fokozott vegyszerártalomnak van kitéve.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
•
•

Középiskola/gimnázium,
laboratóriumi munkában szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Emelt szintű szakképesítés, szakirányú végzettség,
• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű
nyelvtudás,
• kromatográfiás elválasztásokban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat,
• nemzetközi munkakörnyezetben szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai
tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Elvárt kompetenciák:
•
•

önálló precíz munkavégzés,
csapatmunkára való képesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:
•

Jó szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

Részletes szakmai önéletrajz;
végzettséget, szakképzettséget, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok egyszerű
másolata;
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szőri Kornél nyújt, a
06-62/546-456 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő
megküldésével (6720 Szeged, Eötvös u. 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2021/5 , valamint a
munkakör megnevezését: műszaki szolgáltató (technikus/laboráns).
vagy
• Elektronikus úton Dr. Szőri Kornél részére a szoriko@chem.u-szeged.hu
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E-mail címen keresztül
•

vagy
Személyesen: Dr. Szőri Kornél, Csongrád megye, 6720 Szeged, Eötvös u. 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőre beérkező pályázatokról a benyújtott dokumentumok és személyes interjú
alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amely eredményéről a pályázók (
telefonon, e-mailben vagy postai úton) tájékoztatást kapnak.A munkáltató fenntartja a
jogát, hogy többfordulós kiválasztási folyamattal, illetve a nemleges válasz jogával is
élhet.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 15.
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