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A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1081 Budapest, Népszínház utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Előadások és gyakorlatok megtartása, szakdolgozatok, diplomamunkák és TDK munkák vezetése.
Projektekben való részvétel, FOSZK képzésben szakmai gyakorlat koordinálása, FOSZK gépészet
specializáció ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
Egyetem, Kohó mérnök, mérnök tanári végzettség,
•
Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
•
Káreseti problémák kivizsgálása, szakértése 10 év tapasztalat.
•
Anyagvizsgálat, anyagtechnológiák gyakorlat tartás területén szerzett 10 éves tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
Részletes szakmai önéletrajz.
•
Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata
szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek
betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint
nyilvánosságra hozható.
•
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására,
hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó
igazolás másolata.

•
A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést, továbbá
az idegennyelv tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti
dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az
eredetivel egyezőek.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. május 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pinke Péter nyújt, a 36 1 666 5341 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1033 Budapest,
Doberdó utca 6/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
OE-BGK,730/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Mesteroktató.
és
•
Elektronikus úton Baumgartner Zsuzsanna részére a baumgartner.zsuzsanna@ka.uni-obuda.hu
E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
OE honlap - 2020. március 20.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az egységes formába szerkesztett pályázatot (word vagy pdf), mely tartalmazza a pályázó
munkahelyének megnevezését, beosztását, (eddigi oktatási és kutatási tevékenységét), a fenti e-mail
címre és postai úton/személyesen 1 eredeti példányban kell benyújtani. A pályázati anyag személyes
benyújtásár előzetesen egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség. (Baumgartner
Zsuzsanna 666-5606). A pályázat előlapját kérjük Prof. Dr. Kovács Levente rektor nevére címezni.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-obuda.hu honlapon szerezhet.

