A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Körforgásos
Gazdaság Elemző Központja pályázatot hirdet
szakmai titkári pozíció betöltésére

A jogviszony időtartama:
egy év határozott idő
A jogviszony jellege:
megbízás
A feladatellátás helye:
Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. (és alkalomszerűen a feladathoz igazodóan az
Egyetem telephelyei)
Egyéb információ:
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Körforgásos Gazdaság Elemző Központja (a
továbbiakban: Központ) egy nemzetközi szinten is egyedülálló tudományos műhelyként azzal
a céllal jött létre, hogy biztosítsa a körforgásos gazdaság egyes kérdéseinek interdiszciplináris
jellegű elemzését, az Egyetemi know how alapján egy közös tudásbázis kialakítását és nem
utolsó sorban az Egyetemen meglévő és jelenlegi körforgásos gazdasági tudásbázis
összehangolását.
A hatékony tudásmenedzsment érdekében a Központ feladata
•
az Egyetem Campusain végzett, a körforgásos gazdasághoz kapcsolódó kutatási és
oktatási tevékenységek felmérése, rendszerezése;
•
az Egyetemen eltérő szakterületeken folytatott kutatások alapján egy kutatási
adatbázis létrehozása és a közös kutatások, elemzések révén az egyetemi
tudománymetriai eredmények javításának támogatása;
•
a Központ social media felületein keresztül tudományos és ismeretterjesztő
dokumentumok (blogok, infografikák, elemzések) közzététele az egyetemi
közösség és a külső érdeklődők számára;
•
közreműködés az Egyetem zöld projektjeinek tudományos támogatásában;
•
saját elemzések, kutatások lebonyolítása és elemző szolgáltatások ellátása;
•
nemzetközi körforgásos gazdasági kutató, elemző platform létrehozása az
agrártudományok területén;
•
belső pályázati rendszer kialakítása az egyetemi kutatási projektek támogatására és
az egyetemi tudományos láthatóság növelése érdekében.

A Központ napi működésének biztosítása, a fent említett feladatok hatékony, operatív szintű
végrehajtása érdekében a Központ szakmai titkári pozíciót hirdet az alábbi feltételekkel:
• megbízási jogviszony vállalása,
• fennálló PhD-hallgatói jogviszony vagy PhD-fokozat megléte,
• az angol nyelv tárgyalóképes ismerete,
• kiváló szervezési, kommunikációs készség,
MS Office és a tudományos adatbázisok felhasználó szintű ismerete,
• cselekvőképesség, büntetlen előélet,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy státusz.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
•

igazgatási, közigazgatási, vállalatirányítási, kutatásszervezési, kutatásvezetési
gyakorlati tapasztalat,
további idegen nyelvek felsőfokú ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

•

részletes szakmai önéletrajz,
motivációs levél a bérigény megjelölésével,
iskolai végzettséget, esetleges szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok
másolata,
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány
megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, vagy tudomásulvételi nyilatkozat
arról, hogy amennyiben kiválasztásra került, úgy 3 hónapnál nem régebbi, eredeti
hatósági erkölcsi bizonyítványt kell az alkalmazás előtt benyújtania,
nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagba
betekinthetnek.

A pályázat beérkezésének határideje: 2022.08.05.
A megbízotti pozíció betölthetőségének időpontja:
A pályázat sikeres lezárását követően azonnal betölthető.
A pályázatok benyújtásának módja:
•

Az andresin.szilvia@uni-mate.hu e-mail címen keresztül. A tárgyban kérjük megjelölni
a „szakmai titkár” elnevezést és a pályázat azonosító számát: MATE-K/3024-1/2022

Gödöllő, 2022.07.11.

