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Eötvös Loránd Tudományegyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
TTK Kémiai Intézet, Katalízis és Szerves Szintézisek Laboratóriuma

vegyésztechnikus/laboráns
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2020.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/a.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
ELTE Katalízis és Szerves Szintézisek Laboratóriuma 10 éve működő szerves kémiai
kutatólaboratórium az ELTE Kémiai Intézetében. A kutatócsoportban katalitikus
eljárások fejlesztésével foglalkozunk, valamint ezek alkalmazásával biológiailag aktív
molekulák előállítása céljából. Számos hazai és külföldi egyetemmel, kutatóintézettel
alakult ki kapcsolatunk, továbbá szoros gyógyszergyári együttműködéseknek
köszönhetően fejlesztéseink közvetlenül is hasznosulhatnak a gyógyszerkutatásban. A
leendő munkatárs feladatai: laborelőkészítés (oldatok, szilárd anyagok kutatáshoz
szükséges biztosítása), oldószerdesztillálás, vegyszerrendelések önálló lebonyolítása,
raktárkezelés.
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=406425
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Egyetem, vegyésztechnikusi vagy kémia BSc. végzettség,
vegyszerismeret
alap számítógépes ismeretek (levelező rendszerek, MS Office)
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• angol nyelvtudás
Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•

felelősségteljes munkavégzés,
rendszerezőképesség,
jó munkaszervezés,
lendületes, dinamikus munkavégzés,

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

szakmai önéletrajz
iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok 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 legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 10.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Katalízis és Szerves Szintézisek Laboratóriuma részére a
positions@zng.elte.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázatok
elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik, a benyújtott
dokumentumok és személyes interjúk alapján. Amit kínálunk: versenyképes jövedelem
(közalkalmazotti besoroláson felüli kiegészítés lehetősége), fiatalos változatos
munkakörnyezet, szakmai fejlődés, tapasztalatszerzés lehetősége.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 19.
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
http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=406425
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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 24.
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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