Óbudai Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján
pályázatot hirdet
Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar
Biomatika Intézet

tanszéki mérnök
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1032 Budapest, Kiscelli utca 82. .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
- A robotika oktatási területhez tartozó infrastruktúra működésének
folyamatos biztosítása. - A gyakorlati foglalkozások feltételeinek biztosítása.
- Laboratórium bemutatók támogatása, felügyelete - Hardver és szoftver
karbantartási feladatok ellátása, illetve külső személy/cég bevonása esetén
a feladatok koordinálása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:



Egyetem, gépészmérnök,
Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
társalgási szintű nyelvtudás,

Fejlesztőmérnök - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Felhasználói szintű Programozási ismeretek,
Felhasználói szintű Rendszergazdai ismeretek,
Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt
vagy letelepedett személy.
 Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró
foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
 A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV.
törvényben,
illetve
az
Egyetem
foglalkoztatási
követelményrendszerében,
valamint
ezen
munkakörök
betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített
követelményeknek.







A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

3D tervező szoftverek ismerete (Solid Edge), 3D virtuális terek
készítésének ismerete, Webfejlesztői ismeretek (HTML, CSS,
JavaSciprt, PHP, MySQL, Nodej.js, three.js), Szoftver deployment
ismeretek, Verziókövető rendszerek ismerete (Git, SVN), CMS
rendszerek ismerete,
 Bootstrap, Ruby, AutoIT, NSIS, TCP/IP, VPN, PC, SoC ismeretek

Értékelemzési tapasztalat, pályázati projektekben és
elszámolásokban való részvétel
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem
Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és
testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés
eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
 Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen
előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi
bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás
másolata.



A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő
megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96/b. . ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: OE-NIK-226/1/2017 , valamint a munkakör
megnevezését: tanszéki mérnök.
 Elektronikus úton Tóth Krisztina részére a toth.krisztina@nik.uniobuda.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai
Kar címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96/b). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot:
OE-NIK-226/1/2017, valamint a munkakör megnevezését: tanszéki mérnök.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 OE honlap - 2017. március 3.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://uniobuda.hu/ honlapon szerezhet.

