Debreceni Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Élelmiszertechnológiai Intézet
tanársegéd
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Élelmiszeretchnológiai Intézetben tejipari és sütőipari témakörben elméleti órák és
gyakorlatok tartása, valamint hallgatói szak- és diplomadolgozatok témavezetése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:









Egyetem, élelmiszermérnöki, élelmiszerminőségi és -biztonsági mérnök végzettség,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
folyamatban lévő doktori tanulmányok
oktatási tapasztalat
középfokú komplex angol nyelvtudás
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) bekezdésében
foglalt feltételeknek való megfelelés (büntetlen előélet; büntetőeljárás hatálya alatt
egyes meghatározott cselekmények körében nem áll; foglalkozástól, illetve tevékenység
eltiltás hatálya alatt nem áll; egyéb kizáró ok nem merül fel)
külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely alkalmas
a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenségi,

illetve jogviszony létesítést kizáró okok fenn nem állásának igazolására (nem szükséges
hatósági 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)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 élelmiszeripari gyártás területén szerzett tapasztalat
 HACCP rendszer és a „jó gyakorlatok” ismerete
 termékelőállításban, termékfejlesztésben szerzett tapasztalat
 Neptun rendszer ismerete
Elvárt kompetenciák:







Jó szintű magyar és idegen nyelvű kommunikációs készség,
Jó szintű problémamegoldó-készség,
kreativitás,
együttműködő-képesség,
önálló szervező és munkavégző képesség,
proaktivitás,

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, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolatait
minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart
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

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. május 5. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 26.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002
Debrecen, Pf. 400 két példányban a kar dékánjának címezve . ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/5881/2021 ,
valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Debreceni Egyetem honlapja - 2021. április 11.

 Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2021. április 11.

