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Eötvös Loránd Tudományegyetem

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

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar, Földrajz és Földtudományi Intézet, Környezet- és

Tájföldrajzi Tanszék
  

laboráns

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A földrajzi laboratóriumok felügyelete, részvétel a tanszéki kutatómunkában (minták
érkeztetése és kezelése, minta előkészítés, laboratóriumi műszerek kezelése
laboratóriumi munka adminisztrálása, kutatáshoz kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatok
végzése, egyetemi hallgatók, PhD hallgatók, posztdoktorok laboratóriumi munkájának
segítése és felügyelete). Főbb vizsgálat típusok: szemcseösszetétel-vizsgálat száraz
szitálással és lézerdiffrakciós szemcseelemző műszerrel (LSA, HORIBA Partica
La950LA V2), a CaCO3-tartalom mérése; humusztartalom-vizsgálatok, pH,
vezetőképesség, lúgosság, kémiai oxigénigény, összes, karbonát- és állandó-
keménység, kalcium-, magnézium-, klorid-, nitrit-, nitrát-, ammónium-, foszfát- és
szulfátion-koncentrációk mérése (lángfotométer és spektrofotométer működtetése),
környezeti DNS minták feltárása, PCR reakciók elvégzése, pollen és más biológiai
fosszíliákat tartalmazó üledékek előkészítése paleoökológiai vizsgálatokhoz, ICP-MS
mérésekhez szilárd minták roncsolása, ICP mérések elvégzése, laboratóriumi vegyszer
és eszközleltár karbantartása, beszerzéseinek kezelése.

Illetmény és juttatások:
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Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Technikum, középfokú szakirányú végzettség, lehetőleg technikum,
vegyésztechnikus, műszeres analitikus,

•         internetes alkalmazások, levelező rendszerek (Outlook, Thunderbird), MS
Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Emelt szintű szakképesítés,
•         társalgási szintű angol nyelvtudás
•         hálózat-, hardver-, informatikai rendszerismeret, adatbázis kezelés, Excel

makrók alkalmazásának ismerete
•         1-3 év szakmai tapasztalat, ICP laborban szerzett korábbi tapasztalat,

spektrofotometriai, ill. lángfotometriában való jártasság
•         honlap kezelésben szerzett jártasság
•         gépjármű vezetői jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű alkalmazkodás, áttekintő képesség, célorientáltság, csapatmunkára
nyitottság, döntésképesség,

•         Jó szintű együttműködő személyiség, elhivatottság, elővigyázatosság,
fogalmazó készség,

•         Jó szintű hibakeresési, diagnosztizálási képesség, kitartás, matematikai
készség, módszeres munkavégzés,

•         Jó szintű monotonitástűrés, önállóság, precíz, precizitás, probléma
megoldására törekvő munkavégzés jellemzi,

•         Jó szintű projektszemlélet,segítőkészség, udvariasság,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         komplex látásmód
•         kompromisszumkészség
•         tanulás és fejlődés iránti elkötelezettség
•         terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz
•         motivációs levél
•         bizonyítvány másolatok
•         szakmai tapasztalatok összefoglalása
•         minden olyan dokumentum, amely a pályázó saját megítélése szerint a

pályázat elbírálásánál figyelembe vehető lehet (pl. korábbi munkahelyről
ajánlólevél)

•         nyelvtudást igazoló dokumentum, amennyiben van
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•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléshez „Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához” –
nyomtatvány az https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le

•         sikeres pályázat esetén, amennyiben felvételt nyert, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Magyari Enikő Katalin nyújt,
a +36 1 372 2500/ 1738 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő

megküldésével (1117 Budapest, TTK Földrajz és Földtudományi Intézet,
Pázmány Péter sétány 1/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: TTK/7182/1(2022) , valamint a
munkakör megnevezését: laboráns.

•         Elektronikus úton Varróné Dr. Boros Melinda, hivatalvezető részére a
titkarsag@ttk.elte.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Dr. Magyari Enikő, ELTE TTK Földrajz és Földtudományi
Intézet, Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/C. 1.305. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás, laboratóriumi műszerkezelés tesztelése. A közalkalmazotti
jogviszony 3 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.elte.hu/allaspalyazatok - 2022. június 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati
jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a
https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban
foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri
feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz
szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait.
Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő
jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az
Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.
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A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon
szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 4.

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

 

Nyomtatás


