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Szegedi Tudományegyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szegedi Tudományegyetem
József Attila Tanulmányi és Információs Központ

audióvizuális munkatárs
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6722 Szeged, Ady tér 10.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Oktatáshoz és rendezvényekhez kapcsolódó hangosítási feladatok; Oktatáshoz és
rendezvényekhez
kapcsolódó
vetítéstechnika
feladatok;
Oktatáshoz
és
rendezvényekhez kapcsolódó informatikai feladatok; Audiovizuális és informatikai
rendszer folyamatos felügyelete, karbantartási, felújítási munkák előkészítése
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•

Középiskola/gimnázium,
analóg, digitális keverőpult ismeretek - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
projektor üzemeltetési tapasztalatok - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,
hasonló területen szerzett tapasztalat legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
PC-laptop hardver, szoftver és hálózati ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés,
• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű
nyelvtudás,
• mac OS felhasználói szintű ismeretek - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• videó, hangvágási és képszerkesztési ismeret
• alapszintű szerver ismeret (Linux, Windows)
Elvárt kompetenciák:
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•
•
•
•

együttműködési és jó kommunikációs képesség,
proaktív hozzáállás,
műszaki beállítottság,
pontosság, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

önéletrajz;
végzettségről szóló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél);
referencia (opcionális);
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. november 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 16.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Magyar Enikő részére a igazgatosag@tik.u-szeged.hu
E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
személyes megbeszélés és kompetencia felmérés
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 25.
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