
Debreceni Egyetem Rektora 

                        
pályázatot hirdet 

a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 

Precíziós Növénytermesztési Kutatás-fejlesztési Szolgáltató Központba 

 

tudományos tanácsadó 

munkakör betöltésére. 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű  

                        

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 4032 Debrecen Böszörményi út 138. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Új K+F+I irányok meghatározása. K+F+I együttműködések kialakítása egyetemi, nemzeti és 

nemzetközi szinten. K+F+I portfólió bővítése, menedzselése. Projekt és K+F szolgáltatások 

generálása. Aktív részvétel a MÉK rövid és hosszútávú stratégiai fejlesztésében 

oktatási/kutatási/K+F szolgáltatási területen.  Precíziós növénytermesztéssel kapcsolatos 

kisparcellás, félüzemi és üzemi kísérletek tervezése, megvalósítás menedzselése. Utánpótlás 

nevelés, kompetenciák támogatása.  

Illetmény és juttatások: 
 

Az alapbér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény és a kapcsolódó ágazati jogszabályok, valamint az intézmény egyéb belső szabályozó 

dokumentumainak rendelkezései az irányadóak.                         

 

Pályázati feltételek: 

• egyetem, szakirányú felsőfokú végzettség (agrártudományok területen szerzett 

oklevél) 

• egy a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből középfokú (B2) szintű, 

komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 

• a szakterülethez kapcsolódó doktori fokozat (PhD) 

• idegen nyelven publikál 

• szeminárium, előadás tartása 

• nemzetközi elismertség az adott tudományterületen 

• kiemelkedő tudományos munkásság 

• az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján 

alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, tanársegédek, 



tudományos segédmunkatársak tanulmányi, tudományos munkájának 

irányítására, koordinálására, valamint kutatási projektek vezetésére 

• Windows, Android és IOS rendszerek felhasználói ismerete, MS Office és 

statisztikai programok haladó szintű ismeret 

• a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-ában foglalt 

felételeknek való megfelelés. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• MTA doktori cím 

• minimum 5 éves tapasztalat új K+F+I egységek létrehozásában, vezetésében 

• tapasztalat projekt generálás, megvalósítás területén 

• precíziós növénytermesztéshez kapcsolódó programokban részvétel/szakmai vezetés 

• K+F+I projektek, szolgáltatások menedzselésében. vezetésében referencia 

• agrometerológiai mérőhálózatok tervezésében és agrárspecifikus modellek 

fejlesztésében haladó színtű jártasság 

• mezőgazdaságban és kertészetben alkalmazott geofizikai eljárások alkalmazásában 

haladó színtű ismeret 

• precíziós gazdálkodási szaktanácsadásban részvétel, gyakorlati tapasztalat 

• egyéb európai nyelv középfokú ismerete 

• térinformatikai szoftverek haladó színtű ismerete 

• precíziós növénytermesztésben alkalmazott programok haladó/fejlesztő szintű ismerete 

• mezőgazdaságban alkalmazott geofizikai technológiákhoz kapcsolódó programok 

haladó szintű ismerete. 

Elvárt kompetenciák: 

• vezetői, csapatépítésben tapasztalat 

• kiváló kommunikációs készség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• a pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait, lakcímét; tudományos 

fokozatát, szakmai díjait, idegen nyelv tudását; szakmai, tudományos munkáját, 

terveit; hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett 

munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét 

• részletes szakmai önéletrajz  

• végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációs oklevelet (ha 

rendelkezik vele), idegennyelvtudást igazoló okiratok hitelesített másolatait 

(belső pályázó esetén az okiratok hitelesítését a kabinetfőnök főigazgató 

végezheti 

• fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke 

• külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem 

szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az 

egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára 

tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat 

hónap telt el) 

• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló 

személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt 



személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 

is hozzájárul 

• minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából 

fontosnak tart 

•         a pályázatot 2 példányban kell benyújtani. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2022. október 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 20. 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Rektora 

címére történő megküldésével (4002 Debrecen Pf.: 400. DE Rektori-Kancellári Kabinet). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:                         

RH/93-61/2022., valamint a munkakör megnevezését: tudományos tanácsadó. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:  www.unideb.hu, www.mek.unideb.hu - 2022. 

június 20. 

 

http://www.unideb.hu/
http://www.mek.unideb.hu/

