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szakmai szolgáltató - laboráns
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 1146 Budapest, Thököly út 74.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
a)gyakorlatok vezetése, a vezető oktatók munkájának segítése az előadások
előkészítésében; az oktatott tantárgy(ak) előadásainak rendszeres
látogatása,b)részvétel az oktatott tantárgy(ak) oktatását segítő jegyzetek,
segédletek anyagának gyűjtésében, feldolgozásában, gyakorlatok
előkészítésében,
mérésfejlesztésében,c)a
hallgatók
konzultálása,
beszámoltatása, közreműködés a vizsgáztatásban; tudományos diákköri
témák vezetése, d)részvétel a kutatási és egyéb, az alaptevékenységen
kívüli feladatokban (kutató csoporton belül, vezető oktató irányításával),
ennek keretében az alkalmazott módszerek elsajátítása, továbbá az oktatott
tantárgyhoz szükséges manuális gyakorlat megszerzése,e)folyamatos
részvétel szakmai,pedagógiai, oktatás-módszertani továbbképzésben,
illetve önképzésben,f)folyamatos önképzés.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Technikum,
 Legalább 1 év szakmai tapasztalat - Geotechnikusi vagy vegyész
technikusi laboratóriumi ismeretek






Gyakorlott szintű MS Office rendszerismeret
Internetes alkalmazások gyakorlott szintű ismerete
Levelező rendszerek gyakorlott szintű ismerete
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.
 Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró
foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, valamint megfelel a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2)
bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek.
 Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás
és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
személy.
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.
 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet
igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d)
pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll
foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy a hatósági
erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás
másolata. (speciális, közalkalmazotti)
 A végzettséget, szakképzettséget, továbbá az esetleges idegennyelvtudást tanúsító okiratok egyszerű másolatai.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő
megküldésével (1034 Budapest, Doberdó út 6/a. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-

YMEK, 194, 2021 , valamint a munkakör megnevezését: szakmai
szolgáltató - laboráns.
és
 Elektronikus úton Szűcs László részére a szucs.laszlo@uni-obuda.hu Email címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe
venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és
tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy
elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem
szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről
az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 ÓE honlap - 2021. április 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot, mely tartalmazza a pályázó munkahelyének megnevezését,
beosztását, eddigi oktatási és kutatási tevékenységét, a fenti címre és
határidőig 1 eredeti példányban kell benyújtani. A pályázat előlapját kérjük
Prof. Dr. Kovács Levente rektor úr nevére címezni, és feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplőazonosító számot: OE-YMEK, 194, 2021 valamint a
munkakör megnevezését: szakmai szolgáltató - laboráns
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-obuda.hu
honlapon szerezhet.

