A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) pályázatot hirdet
tudományos segédmunkatárs
munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama:
2022. szeptember 15. – 2023. december 31-ig.
3 hónap próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5540 Szarvas, Anna-liget utca 35.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Részvétel a halélettani és takarmányozási kísérletekben és a hozzá kapcsolódó laboratóriumi
vizsgálatokban. A kutató feladata elsősorban analitikai, biokémiai és molekuláris vizsgálatok
végzése, új módszerek fejlesztése, valamint a mintavételekben és a minták feldolgozásában
való részvétel. A feladatok közé tartozik a kutatás-fejlesztési eredmények rögzítése, értékelése,
előadások, publikációk formájában történő közzététele, kutatási projektekben való aktív
részvétel, valamint az intézetvezető által meghatározott eseti feladatok ellátása. A kísérleti
eredmények lehetőséget biztosítanak számára a doktori (PhD) fokozat megszerzésére.
Pályázati feltételek:
•
•
•

MSc (biológus, vegyész, agrármérnök stb.) végzettség
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól
eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
•

Legalább középfokú angol nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
Statisztikai programok felhasználói szintű ismerete

•
•

Állattenyésztési és laboratóriumi gyakorlat
Publikációs aktivitás B kategóriás jogosítvány.

Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•
•

Precizitás, önálló munkavégzésre való képesség;
Kiváló problémamegoldó képesség,
Jó kommunikációs készség, kezdeményezőkészség,
Rugalmas, együttműködő személyiség;
Kitartás, jó munkabírás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

Részletes önéletrajz, jelenlegi munkahely, munkakör, beosztás feltüntetésével;
Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány az állás elnyerése
esetén.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 08. 30
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Jakabné Dr. Sándor Zsuzsanna
nyújt, a 06-66-515319 -os vagy 06-30-9555749 telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 09. 15.
• A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a MATE AKI HAKI címére történő megküldésével
(5540 Szarvas, Anna-liget utca 35.), A borítékon fel kell tüntetni a munkakör
megnevezését: fiatal kutató.
• Elektronikus úton Dr. Jakabné Dr. Sándor Zsuzsanna tudományos tanácsadó
részére a jakabne.sandor.zsuzsanna@uni-mate.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A MATE szervezeti és működési szabályzatában és a foglalkoztatási követelményrendszerben
rögzítettek szerint.

.

