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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, Angol Nyelv és Irodalom Tanszék

nyelvtanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 Gyakorlatok tartása: nyelvgyakorlati tárgyak és az angol nyelv az üzleti életben
specializáció tárgyainak oktatása,  az oktatott tárgyak anyagának összeállítása és
vizsgáztatása,  közreműködés oktatási segédletek, jegyzetek megírásában,  a
nyelvek, a nyelvhasználat iránti mélyebb érdeklődés felkeltése, az idegen nyelvet
eszközként használó hallgatók munkájának támogatása,  tevékeny részvétel a
tanszéki és a szakmai közéletben.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•

Egyetem, mesterszintű angol szakos tanári diploma, az üzleti életben való
tapasztalat,
a diplomához kötődő angol nyelvtudás, legalább C1 szintű
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legalább kétéves oktatási gyakorlat
internetes alkalmazások, levelező rendszerek, MS Office (irodai
alkalmazások), MS Windows NT/ 2000 XP felhasználói szintű ismerete
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• nemzetközi kapcsolatok ápolása és fejlesztése
Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•

csapatmunkára nyitottság, elhivatottság, elkötelezettség, elméleti
gondolkodás, komplex látásmód,
konszenzus készség, kreativitás, lelkiismeretesség, nyitottság, projekt
szemlélet,
rugalmasság, szakmai igényesség jellemzi, tanulás és fejlődés iránti
elkötelezettség, újítás,
stressztűrő képesség, önállóság és precizitás,

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

szakmai önéletrajz
végzettséget, tudományos fokozatot igazoló okiratok másolata
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
sikeres pályázat esetén, amennyiben felvételt nyert, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 11.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő
megküldésével (9700 Szombathely, BDPK, Dr. Lenner Tibor igazgató, Károlyi
Gáspár tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: SEK/1822/1(2021) , valamint a munkakör
megnevezését: nyelvtanár.
vagy
• Elektronikus úton Dr. Lenner Tibor, igazgató részére a
lenner.tibor@sek.elte.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.elte.hu/allaspalyazatok - 2021. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=579015
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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. november 22.
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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