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Pécsi Tudományegyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar, Európa Központ

Igazgató
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7622 Pécs, 48-as tér 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a) új programok indítását célzó tevékenységek (pályázatkészítés, partnerség-építés,
akkreditáltatás, társfinanszírozási források felkutatása, hálózatépítés, stb.) ösztönzése,
szervezése, b) a Központ már folyó tevékenységeinek összehangolása, c) a
szakvezetők, tagozatvezetők és programvezetők munkájának figyelemmel kísérése és
koordinálása, d) a lejárt finanszírozású képzési és más programok fenntartása,
működtetése, az ilyen programokra vonatkozó adatszolgáltatási, jelentési
kötelezettségek teljesítése, e) a Központ adminisztrációjának és gazdálkodásának
irányítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
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1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

Egyetem, jogász diploma, phd,
angol nyelv B2 (középfokú) nyelvvizsga
legalább 5 év felsőoktatásban szerzett oktatói gyakorlat
előnyt jelent a felsőoktatásban szerzett vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

- a pályázó szakmai-tudományos tevékenységét bemutató önéletrajz, - a
végzettséget, tudományos fokozatot és az idegennyelv-tudást tanúsító
okiratok másolata, - a vezetői feladattal kapcsolatos tervek, és az azok
megvalósítására
vonatkozó
elképzelések,
összeférhetetlenségi
nyilatkozat,az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes
pályázati anyag megismerésére. - külső pályázó esetén három hónapnál nem
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. április 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Pálffy Adrienn, HR referens részére a palffy.adrienn@pte.hu
E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Kari Tanács véleménye alapján, a Dékán dönt .
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 13.
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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