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Eötvös Loránd Tudományegyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Általános Gyógypedagógiai Intézet

lektor
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2021. szeptember 1.- 2022. augusztus 31. –ig tartó közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1097 Budapest, Ecseri út 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
• német szaknyelvi oktatási tevékenység a gyógypedagógia és a fogyatékosságügy
témájában (BA és MA képzésben) • német nyelvű tudományos szövegek lektorálása •
szaknyelvi tananyagfejlesztés • az intézet által gondozott szaknyelvi képzés
szakcsoport munkájába való aktív bekapcsolódás • intenzív együttműködés az intézet
és a kar munkatársaival
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=536651
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•
•
•
•
•
•

Főiskola,
anyanyelvi szintű német nyelvtudás
legalább 3-5 év nyelvtanári tapasztalat
felhasználói szintű internetes alkalmazások, levelező rendszerek (Outlook),
MS Office (irodai alkalmazások) ismeret
német vagy osztrák állampolgárság
büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Egyetem, /MBA/ PhD,
• ECDL
•
gyógypedagógia vagy határtudományai területén (pl. szociológia,
szociálpedagógia, szociálpolitika, pszichológia, pedagógia) szerzett képesítés
vagy tapasztalat
• tárgyalási szintű magyar nyelvtudás
• társalgási szintű angol nyelvtudás
• felsőoktatásban vagy felnőttképzésben szerzett 1-3 év munkatapasztalat
• 1-3 év lektorálási tapasztalat
• 1-3 év aktív szakmai vagy tudományos tevékenység
• hazai és nemzetközi pályázati munkában szerzett tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•
•
•

jó kommunikációs készség,
nyitottság, kreativitás,
gyors tanulás,
nyelvi és szakmai igényesség,
tudományos érdeklődés,
jó csapatszellem,

Előnyt jelentő kompetenciák:
•
•
•
•
•
•

jó humor
rugalmasság
empátia
lojalitás
kezdeményezőkészség
terhelhetőség

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

részletes német nyelvű szakmai önéletrajz
német nyelvű motivációs levél
a szakképzettséget tanúsító okiratok másolata
személyigazolvány vagy útlevél másolata az állampolgárság igazolására
sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=536651
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•

nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléshez „Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához” –
nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar részére a
dh@barczi.elte.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázattal kapcsolatban a kar tájékoztatást nyújt a lektoratus@barczi.elte.hu e-mail
címen. A beérkezett pályázatok alapján kiválasztott jelöltekkel az online és/vagy
személyes beszélgetésre az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Általános
Gyógypedagógiai Intézetében (1097 Budapest, Ecseri út 3. B/307 iroda) kerül sor
előzetes egyeztetés szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.elte.hu/allaspalyazatok - 2021. január 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati
jelentkezés
keretében
benyújtott
személyes
adatokat
a
https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban
foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri
feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz
szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait.
Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő
jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az
Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 25.
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A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). 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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