
Eötvös Loránd Tudományegyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar, Biológiai Intézet

oktatási intézetigazgató helyettes

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony id őtartama:

határozott idejű legfeljebb 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezet ői megbízással járó lényeges feladatok:

Az  intézetigazgató  munkájának  segítése  oktatási  témakörben.  Az  intézetigazgatót
helyettesíti  akkor,  amikor  az intézetigazgató más irányú elfoglaltsága miatt  nem tud
intézkedni.  Ezen időszak  alatt  teljes  jogú  intézetigazgatóként  működik,  de  személyi
kérdésekben javaslatokat, vagy döntéseket nem hozhat. Az oktatási igazgatóhelyettes
hivatalból az intézeti Oktatási Bizottságának elnöke. Az intézetigazgató egyes konkrét
feladatokkal esetenként megbízhatja a helyettesét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
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• Felsőfokú képesítés,
• Pályázhatnak az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Biológiai  Intézetében

teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi tanárok

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Pályázati adatlap (a Kar honlapjáról letölthető)
• Szakmai önéletrajz
• Rövid vezetői munkaterv
• Írásos beleegyezést arról, hogy a pályázat anyagába a bírálatban résztvevők

betekinthetnek
• A pályázó MTMT azonosítója

A munkakör betölthet őségének id őpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2017. július 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Beosztás megnevezésével, Dékáni Titkárság részére a

titkarsag@ttk.elte.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:  2017. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges informác ió:

Az  Eötvös  Loránd  Tudományegyetem,  mint  álláspályázatot  hirdető  a  nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. §(1) bekezdés d) pontjában foglaltak
szerint  az  álláspályázati  jelentkezés  keretében  benyújtott  személyes  adatokat  a
pályázat  elbírálásáig  kezeli.  Az  Eötvös  Loránd  Tudományegyetem  munkatársai  és
vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben,
az  ahhoz  szükséges  mértékben  a  személyes  adataihoz  hozzáférhetnek,  azokat
kezelhetik.  A  személyes  adatok  kezelésének,  védelmének,  valamint  az  ezzel
összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól
az  ELTE  honlapján  a  Közérdekű  információk,  közzéteendő  adatok,  adatkezelés
menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A  munkáltatóval  kapcsolatban  további  információt  a  www.elte.hu  honlapon
szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id őpontja: 2017. június 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a  munkáltató  által  az  NKI  részére  megküldött  adatokat  tartalmazza,  így  annak
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tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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