2018. 11. 19.

Megtekintés

Eötvös Loránd Tudományegyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar
Savaria Műszaki Intézet

intézetigazgató helyettes
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2019.01.01-2020.09.30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
• Kapcsolattartás a partnervállalatokkal • Duális képzés kapcsán együttműködés a
szakfelelőssel • Közvetlen együttműködés az intézetigazgatóval • Intézetigazgató
helyettesítése előre egyeztet körülmények között • Részvétel a stratégiai koncepciók
megalkotásában
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=405713
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Egyetem, Phd fokozat, műszaki végzettség (gépészmérnök, villamosmérnök,
műszaki menedzser, programtervező informatikus),
angol vagy német, középfokú C típusú általános nyelvvizsga
legalább 5 év eltöltött idő a felsőoktatásban
általános számítógép kezelői ismeretek
Pályázhatnak a karhoz tartozó teljes munkaidőben foglalkoztatott színvonalas
oktató és kutatómunkát igazoló egyetemi és főiskolai tanárok vagy egyetemi
docensek, akik megfelelnek az Nftv. 37. § (6)-ban foglaltaknak a vezetői
megbízás idején. A pályázónak meg kell felelnie az ELTE SzMSz I. kötet, a
Szervezeti és Működési Rend 18. §-ában foglaltaknak.

Elvárt kompetenciák:
•
•
•

jó kommunikációs és szervezői képesség,
teherbírás,
stressztűrés,

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

részletes szakmai önéletrajz
publikációs jegyzék
idézettségi jegyzék, amely a pályázó saját megítélése szerint a pályázat
elbírálásánál figyelembe veendő lehet
írásos beleegyezés arról, hogy a pályázati anyagba a bíráló grémiumok tagjai
betekinthetnek
a végzettség (külföldön szerzett diploma esetén annak elismertetését csatolni
kell), a tudományos fokozat, továbbá a nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, belső
pályázó esetén nem szükséges

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 19.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő
megküldésével (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
IK/6506/1(2018) , valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató
helyettes.
vagy
• Elektronikus úton Dr. Andó Mátyás intézetigazgató részére a am@inf.elte.hu
E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Postai jelentkezés esetén a címzett a Savaria Műszaki Intézet titkárságára. Kérjük az emailben feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=405713
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IK/6506/1(2018), valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató helyettes. A
pályázatok elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

https://www.elte.hu/allaspalyazatok - 2018. november 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak
szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a
pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és
vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben,
az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat
kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel
összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól
az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés
menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 19.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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