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Pécsi Tudományegyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet

Laboráns vagy Laboratóriumi technikus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7624 Pécs, Szigeti út 12.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Klinikai - és állatkísérletek szervezése és adminisztrációja. A kutatási programokkal,
illetve a napi munkával kapcsolatos szervezési és egyéb adminisztrációs
tevékenységek ellátása. Idegen nyelvű (angol, német levelezés.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•

•

Középiskola/gimnázium, érettségi, vagy:,
középfokú végzettséget igénylő szakképesítésre épülő szakképesítés vagy
érettségei végzettséget igénylő (2013 előtt: pl.: OKJ 51528207 vegyész
szakmunkás vagy ezzel egyenértékű) szakképesítés, vagy:
érettségi végzettséget igénylő akkreditált iskolai rendszerű (2013 előtt: pl.:
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•

•
•

vegyipar szakmacsoport, OKJ 54 524 01 0000 00 00 laboratóriumi technikus,
2013 után: pl.: vegyipar szakmacsoport, vegyipar tanulmány terület, OKJ 54
524 02 vegyipari technikus vagy ezekkel egyenértékű) felsőfokú
szakképesítés, vagy:
természettudományi képzési területen, biológia szakon, műszaki képzési
területen, vegyészmérnök szakon szerzett BA/BSc főiskolai végzettséget és
szakképzettséget igazoló oklevél
Angol és/vagy német nyelvismeret
Alapvető számítógéphasználati ismeretek ( Microsoft Office)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• több éves, lehetőleg felsőoktatásban eltöltött munkatapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•

önéletrajz, bizonyítványmásolatok
hozzájáruló nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot
megismerhetik és abba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. április 26. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 26.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Dr. Karádi Zoltán, intézetigazgató részére a
zoltan.karadi@aok.pte.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 11.
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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