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Eötvös Loránd Tudományegyetem

                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Informatikai Kar, Savaria Műszaki Intézet

  
tudományos munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó 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:

A kinevezendő tudományos munkatárs feladata a felfüggesztett kábelek szabályozott
lengésének dinamikája témában kutatómunka végzése az EFOP 3.6.1-16-2016-00018
azonosítószámú pályázat megvalósítása céljából. Felfüggesztett kábelek nagy
amplitúdójú lengései rövid idő alatt tönkretehetik a kábelt vagy a felfüggesztést, de a kis
amplitúdójú lengések is károsíthatják a kábel anyagát és fáradást okoznak, ha sokszor
ismétlődnek. A kutató feladata: • Nagy amplitúdójú és tartós kis amplitúdójú lengések
kísérleti modellezése felfüggesztett kábel laboratóriumi modelljén. • Dinamikus
hatásoknak kitett kábel anyagi tulajdonságainak vizsgálata (szakítóvizsgálat,
mikroszkópia), és összehasonlítása az új, még nem terhelt kábel anyagi
tulajdonságaival. • Kábel anyagának modellezése, numerikus szimulációk.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
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•         Egyetem,
•         (MSc mérnöki tudományszakon, fizikai tudományok területén is elfogadható,

ha kapcsolódik dinamikához)
•         PhD fokozat (mérnöki tudományszakon, fizikai tudományok területén is

elfogadható, ha kapcsolódik anyagtudományhoz vagy dinamikához)
•         tapasztalat kísérleti kutatómunkában, különös tekintettel anyagvizsgálatokra
•         gyakorlat számítógépes modellezésben (ANSYS ismerete előny)
•         tapasztalat kutatási eredmények disszeminációjában (riportok írása, publikáció

folyóiratokban, kutatómunka bemutatása konferenciákon)
•         angol nyelv ismerete kutatásra alkalmas szinten
•         a pályázónak meg kell felelnie a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

törvényben, valamint az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet
Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglalt feltételeknek

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

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 beleegyezést arról, hogy pályázati anyagába a bíráló grémiumok tagjai

betekinthetnek
•         a végzettség (külföldön szerzett diploma esetén annak elismertetését csatolni

kell), továbbá a nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
•         sikeres pályázat esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

(belső pályázó esetén nem szükséges)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 12.

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/5897/1(2017) , valamint a munkakör megnevezését: tudományos
munkatárs.

vagy
•         Elektronikus úton Dr. Andó Mátyás intézetigazgató részére a am@inf.elte.hu

E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 29.

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
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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: 2017. november 12.

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


