
Eötvös Loránd Tudományegyetem

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

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszci plináris Kutatóközpont

tudományos f őmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony id őtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Szent Imre Herceg utca 112.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezet ői megbízással járó lényeges feladatok:

A  beosztáshoz  tartozó  lényeges  feladatok:  -  Csillagok  pulzációjának  vizsgálata  -
Többes  rendszerek  dinamikájának  vizsgálata  -  Kepler,  CoRoT  és  jövendőbeli
űrtávcsövek  adatainak  elemzése  -  Nagy  felbontású  spktroszkópiai  megfigyelések
elemzése - Eredmények rendszeres közlése vezető csillagászati folyóiratokban

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

§         Egyetem, Legalább 6 éve szerzett PhD fokozat,
§         Nemzetközi szinten ismeri és folyamatosan műveli tudományterületét
§          Alkalmas  kutatócsoport  munkájának  irányítására  és  kutatási  pályázatok

elnyerésére



A pályázat elbírálásánál el őnyt jelent:
§         ELTÉ-n szerzett munkatapasztalat
§         Űrfotometriai gyakorlat
§         Spektroszkópiai módszerekben jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások :

§         fényképes szakmai önéletrajz
§         motivációs levél
§          a pályázati feltételekben előírt végzettséget, illetve a nyelvismeretet tanúsító

okiratok másolata
§         sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthet őségének id őpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2016. július 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Elektronikus úton Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris

Kutatóközpont részére a director@gothard.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a benyújtott dokumentumok és személyes interjú alapján

A pályázat elbírálásának határideje:  2016. július 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges informác ió:

"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
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 id őpontja: 2016. június 30.

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


