MUNKAKÖRI PÁLYÁZAT

MUNKAKÖRRE, MUNKÁLTATÓRA VONATKOZÓ ADATOK

Munkakör megnevezése:
Laboratóriumi asszisztens

A szervezeti egység megnevezése:
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Kórélettani Intézet

Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Prof. Dr. Lázár György SZTE SZAOK dékán

Munkavégzés helye:
6725 Szeged, Semmelweis u. 1.

Munkakör betölthetőségének tervezett időpontja:
2021. november 22.

Jogviszony időtartama: határozatlan / határozott

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő/részmunkaidős

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása:






gyakorlati oktatás technikai és személyi feltételeinek előkészítése és beosztása
laboratóriumi munkálatok teljes körű ellátása, mérések végzése, kísérletek kivitelezése
hetenkénti laborrend biztosítása
eredmények értékelésre történő előkészítése
műszerek használata és tisztántartása

ELVÁRÁSOK
Minimum elvárt végzettség szintje:


középfokú iskolai végzettség

Végzettség, képzettség, szakképzettség:


középiskola/érettségi

Elvárt nyelvtudás szintje, nyelvvizsga típusa:


angol alapfok

Számítógépes ismeret - Informatikai rendszerismeret:



MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlott
MS Windows NT/2000/XP felhasználó

Elvárt tapasztalat:
Kutatólaborban szerzett 1-3 év tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:



Együttműködésre és csapatmunkára való készség.
Rugalmasság, megbízhatóság, kreativitás.

ELBÍRÁLÁS SORÁN ELŐNYÖK
Egyetemi végzettség, biológus BSc, vegyész BSc.
Angol középfokú nyelvvizsga.

JELENTKEZÉS ADATAI
A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása:
-

-

pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra,
részletes szakmai önéletrajzot,
végzettség, szakképzettség, szakképesítés megszerzését tanúsító okirat, nyelvvizsga
bizonyítvány másolatát,
a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján három hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány másolatát annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, és nem áll
foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt (Nftv. 24. § (5))
minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása
szempontjából fontosnak tart,
hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és
testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje:
2021.11.07.
Pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot e-mailen az office.patph@med.u-szeged.hu e-mail címre kérjük beküldeni.

Kapcsolattartó:
Vass Nóra
e-mail: vass.nora.ildiko@med.u-szeged.hu

A pályázat elbírálásának tervezett határideje:

2021.11.15.

Közzététel helye és ideje:
https://u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag/palyazatok-egyetemi

A munkáltató honlapjának címe: https://u-szeged.hu/

