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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

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:
- Laboratóriumi cikkek, eszközök rendszerezése, rendezett munkakörnyezet biztosítása
és fenntartása a laborban. - A laboratórium tevékenységéhez kapcsolódó műszerek
karbantartása. - Fogyóeszközök mennyiségi nyilvántartása és igény szerinti
utánrendelése - Biológiai kutatócsoport mindennapi munkájának segítése céljából az
alábbi technológiák ismerete és használata: o PCR o immunohisztokémia o sejtkultúra
(iPSC sejtekkel szerzett gyakorlat előny) o szövetkultúrával való tapasztalat előny o
sztereo-, elektronmikorszkópia
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•

Főiskola, természettudományi képzési területen, biológia szakon, műszaki
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•
•

képzési területen, vegyészmérnök szakon szerzett BA/BSc főiskolai
végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél ,
Angol középfokú, vagy felsőfokú nyelvvizsga
- felhasználói szintű számítógépes ismeret: Word, Excel, Power point felelősségteljes, precíz munkavégzés - pontos jegyzőkönyvi dokumentálás protokollok értelmezése és pontos követése - másokkal való együttműködés új technológiák elsajátítása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•

Önéletrajz fényép nélkül, Felsőfokú végzettség igazolása Nyelvismeret
igazolása
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 Kálmándy-Pap Paula Ágnes, igazgatási ügyintéző részére a
kalmandy.paula@pte.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

PTE honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az állásinterjún számolási feladatok megoldására is kell számítani, illetve a felvételi
nagyrészt angolul fog folyni.
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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