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Pécsi Tudományegyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pécsi Tudományegyetem
Klinikai Központ, Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika

Általános laboratóriumi asszisztens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2018-09-30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7632 Pécs, Akác utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Bőr,- Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika rutin diagnosztikai laboratórium
munkájában való részvétel. Laborasszisztensi feladatok ellátása, sejt,- és
szövettenyésztési, mikrobiológiai módszerek alkalmazása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•

Középiskola/gimnázium, - középiskolai/gimnáziumi érettségi - egészségügyi
laboráns, vagy általános laboratóriumi asszisztens, vagy orvosi laboratóriumi
technikai asszisztens végzettség ,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
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•

sejttenyésztési és mikrobiológiai , valamint mikológiai jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•

-önéletrajz -bizonyítványok másolata -nem PTE-n dolgozó pályázó esetén
erkölcsi bizonyítvány
nyilatkozat arról, hogy a felhatalmazott személyek és testületek a pályázati
anyag tartalmát megismerhetik, abba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. március 25. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 22.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő
megküldésével (7632 Pécs, Akác utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12559 , valamint a
munkakör megnevezését: Általános laboratóriumi asszisztens.
• Elektronikus úton Feurstein Aliz, igazgatási ügyintéző részére a
feuerstein.aliz@pte.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 7.
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.
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