Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar -Jászberény
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar -Jászberény
Anyanyelvi és Művészeti Nevelési Tanszék
tanársegéd
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Rákóczi út 53.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A SZIE-ABPK Anyanyelvi és Művészeti Nevelési Tanszéken a nyelvészeti tantárgyak
(helyesírás, nyelvtan, beszédművelés) és irodalomtudományhoz kapcsolódó tantárgyak
oktatása. Elvárás, hogy aktívan kapcsolódjon be az intézményben folyó kutatómunkába,
segítse az oktatók és hallgatók kutatási tevékenységét, kapcsolódjon be műhelymunkák, TDK
dolgozatok, szakdolgozatok vezetésébe, kapcsolódjon be az oktatáshoz kapcsolódó tananyag
képzés –és kurzusfejlesztésbe, aktív részvétel az intézményen belüli és a hazai szakmaiközéleti tevékenységekbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:










Egyetem,
Magyar nyelv és irodalom szakos egyetemi diploma;
Doktori képzésben való részvétel;
Legalább két éves szakmai gyakorlat;
Egy világnyelvből C típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga;
Aktív publikációs tevékenység az irodalomtudomány területén;
Alkalmas legyen a hallgatók tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére;
Magyar állampolgárság , vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;
Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Kiváló szervező -és problémamegoldó képesség;
 Felsőoktatásban szerzett tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:






Részletes szakmai önéletrajz, publikációs/szakmai eredmények;
Iskolai végzettséget igazoló okiratok 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 pályázati anyagát a pályázati
eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalla Eszter nyújt, a 57/502-401 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és
Pedagógiai Kar -Jászberény címére történő megküldésével (5100 Jászberény,
Rákóczi út 53. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: ABPK/177-4/2016 , valamint a munkakör megnevezését:
tanársegéd.
 Elektronikus úton Dr. Varró Bernadett részére a dekani@abpk.szie.hu E-mail
címen keresztül
 Személyesen: Dr. Varró Bernadett, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100
Jászberény, Rákóczi út 53. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 SZIE-ABPK honlapja - 2016. június 6.
 SZIE-ABPK hirdetőtáblája - 2016. június 6.
 SZIE honlapja - 2016. június 6.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abpk.szie.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 6.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF).
A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így
annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

