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Eötvös Loránd Tudományegyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ

nyelvtanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Angol nyelvi, nyelvfejlesztési és specializációs kurzusok oktatása, adminisztrációja.
Vizsgák szervezése, lebonyolítása. Közreműködés oktatási segédletek, jegyzetek
megírásában.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

Egyetem, MA vagy azzal egyenértékű végzettség angol nyelvből,
az Európai Referencia Keretben meghatározott angol C2 minden nyelvi
készségből
legalább kétéves oktatási gyakorlat
MS Office gyakorlott szintű használata
büntetlen előélet, cselekvőképesség
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• legalább 3 év szakmai tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•
•
•

kiváló célorientáltság,
kiváló rendszerszemlélet,
probléma megoldására törekvő munkavégzés,
kiváló szakmai igényesség,
kiváló rugalmasság,
jól fejlett empátia,

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

szakmai önéletrajz
diploma másolata
sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléshez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 11.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen: Horváthné dr. Molnár Katalin, Vas megye, 9700 Szombathely,
Károlyi Gáspár tér 4. A 003.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Munkavégzés: anglisztika BA (nappali és levelező), angol nyelv és kultúra tanára
osztatlan 4+1 és 5+1, emellett ezek rövidciklusú változatai.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.elte.hu/allaspalyazatok - 2018. november 26.

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
http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=406719
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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 26.
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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