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Pécsi Tudományegyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pécsi Tudományegyetem
Kancellária, Informatikai Igazgatóság, Alkalmazás- és Szolgáltatásfejlesztési
Osztály

Programozó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7623 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- Fejlesztési utasítás és a fejlesztési specifikáció alapján alkalmazások fejlesztése,
dokumentálása, - fejlesztések specifikálásában való részvétel, - verziófrissítések,
tesztelések elvégzése, - a saját fejlesztésű alkalmazások üzemeltetésében való
részvétel,
továbbfejlesztés,
hibajavítás,
változáskezelés
megvalósítása,
alkalmazásüzemeltetői oktatások lebonyolítása, - tudásbázis építése, karbantartása, együttműködés külső és belső partnerekkel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•

Középiskola/gimnázium, Középfokú végzettséget igénylő szakképesítésre
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•
•
•
•
•
•

épülő vagy érettségi végzettséget igénylő (informatikai szakmacsoport, pl.
OKJ 524641103 számítástechnikai szoftver-üzemeltető vagy ezzel
egyenértékű) szakképesítés.,
Angol nyelv ismerete (szakirodalom olvasáshoz, megértéshez).
Objektum-orientált programozási ismeretek
Magas szintű PhP ismeret
Alapvető webes technológiák ismerete (HTML, CSS, JS, JQuery)
Adatbázis ismeretek (MySQL)
Valamely PhP keretrendszer ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Informatikai képzési területen szerzett szaképesítés (pl. felsőfokú
gazdaságinformatikus asszisztens, OKJ 54 informatikai szakmacsoportban
szerzett felsőfokú szakképesítés)
•
Informatikai vagy műszaki képzési területen, villamosmérnök szakirányon
szerzett BA/BSc végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél
• Fejlesztői gyakorlat,
• Drupal keretrendszer ismerete, üzemeltetési tapasztalat
• Linux, Windows szerver üzemeltetői gyakorlat, ismeretek
• Jó kommunikációs készség, referenciák.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

- Szakmai önéletrajz, - végzettséget, szakképzetséget igazoló okiratok
másolata, - hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati
anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek, - nem PTE-s közalkalmazott
pályázó esetén a kinevezéskor erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. április 14. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 14.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Bánszki Barbara, osztályvezető részére a
kancellariaallas@pte.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A PTE szabályzatai szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 13.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 27.
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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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