
Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar  

Agrár Genomika és Biotechnológiai Központ 

 

pályázatot hirdet 

 

ügyvivő-szakértő 

 

 munkakör betöltésére. 

  

 

A jogviszony típusa: 

- munkaviszony 

 

A jogviszony időtartama: 

- határozatlan 

  

Foglalkoztatás jellege: 

- teljes munkaidő 

  

A munkavégzés helye: 

Debreceni Egyetem MÉK Agrár Genomikai és Biotechnológiai Központ, 4400 Nyíregyháza Westsik 

Vilmos út 4-6. 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 In vitro steril munka végzése.  

 In vitro tenyészetek fenntartása, felszaporítása kísérletekhez. Megfigyelések végzése.  

 Részvétel a növénygenomikai kísérletek és vizsgálatok kivitelezésében. 

 Laborasszisztensi feladatok ellátása.  

  

Alapbér 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. 

  

A munkakör betöltésének feltételei: 

 MSc diploma (biológus vagy biotechnológus vagy biomérnök vagy vegyész diploma, vagy 

specializáció), 

 MS Office felhasználói szintű ismerete, 

 laborgyakorlat, 

 a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. §-ában foglalt feltételeknek való 

megfelelés (büntetlen előélet; büntetőeljárás hatálya alatt egyes meghatározott cselekmények 

elkövetése miatt nem áll; foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll; egyéb kizáró ok nem merül 

fel). 

  

A munkakör betöltésénél előnyt jelent: 

 Angol nyelvből szerzett középfokú (B2) szintű nyelvvizsga. 

 

Elvárt kompetenciák: 

 Önálló munkavégzésre való képesség. 

 

 

 



Benyújtandó iratok, igazolások: 

 A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, idegen nyelvtudását, 

szakmai munkáját. 

 részletes szakmai önéletrajz;  

 végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolatait;  

 minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;  

 külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (nem szükséges 

hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt 

megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya 

megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el);  

 nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek 

megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul.  

 

Benyújtási határideje: 2022.08.15. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022.09.01. napjától tölthető be. 

 

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2022.08.18.  
 

A jelentkezések benyújtásának módja: 

 

Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 

Környezetgazdálkodási Kar Dékáni Hivatal címére történő megküldésével (4032 Debrecen 

Böszörményi út 138.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: KCHR/18109/2022, valamint a beosztás megnevezését: ügyvivő szakértő. 

 

Információátadásra feljogosított személy és elérhetőség: 

 

Prof. Dr. Dobránszki Judit  

Telefonszám: 06 42 594 300/316 

E-mail: agbk@agr.unideb.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


