A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) pályázatot hirdet

kutatási asszisztens
munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama:
Határozott idejű jogviszony 2021. december 31-ig
Amennyiben megfelel a munkavállaló az elvárásoknak a munkaviszony
évente hosszabbításra kerül legfeljebb 5 éves időtartamra
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1118 Budapest, Villányi út 2943.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A MATE Növényvédelmi Intézet Rovartani Tanszékén folyó kutatások
segítése, a kutatásokhoz szükséges anyagok beszerzése, kísérletek,
laboratóriumi vizsgálatok lebonyolításának segítése, rovarminták gyűjtése,
feldolgozása,
adatbázisok
készítése.
Pályázatokkal
kapcsolatos
adminisztratív feladatok ellátása, pályázatok előkészítése.
Pályázati feltételek:






Középiskola/gimnázium vagy BSc végzettség
Az elvégzendő feladatok ellátásához releváns középfokú képesítés
Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
Cselekvőképesség, büntetlen előélet
Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy
letelepedett személy

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Felsőoktatási intézményben vagy kutatóintézetben, laboratóriumi
munkában szerzett szakmai tapasztalat
 Jogosítvány (B kategóriás)
Előnyt jelentő kompetenciák:





Önálló, precíz munkavégzés
Jó szintű problémamegoldó képesség, kommunikációs készség
Terhelhetőség
Együttműködési készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 A pályázó szakmai tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajz
 Iskolai végzettséget, szakképzettségeket tanúsító oklevelek és
bizonyítványok másolata
 Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a
bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A
büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó
feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási
intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási
jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta,
és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el
 A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagát a
pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik
 Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása
szempontjából fontosnak tart
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Markó Viktor
egyetemi tanár nyújt a 06-30/611-9172-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Az Orcsik.Egyud.Agnes@uni-mate.hu email címen keresztül. A tárgyban
kérjük megjelölni a betöltendő munkakör elnevezését: „kutatási asszisztens”
és a pályázat azonosító számát: MATE-K/1128-1/2021
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A MATE szervezeti és működési szabályzatában és a foglalkoztatási
követelményrendszerben rögzítettek szerint.
Gödöllő, 2021. április 26.

