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Szegedi Tudományegyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Fizioterápiás Tanszék

gyakorlati oktató munkát segítő munkatárs
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6726 Szeged, Temesvári krt, 31.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A kinevezendő gyakorlati oktató munkát segítő munkatárs feladata, hogy munkájával
segítse a gyakorlati oktatás módszertanának fejlesztését, tevékenységével segítse az
oktatókat a tantárgyak MAB előírás szerinti akkreditációjának előkészítésében, a
fejlesztésben és az aktualizálásban, felügyelje a hallgatók oktatása során az egyéni
hallgatói munkaórák terhére kiadott feladatok végzését, működjön közre a hallgatók
tudásszintjének évközi felmérésében, munkájával segítse szervezeti egysége
minőségbiztosítási feladatainak megoldását és pályázati tevékenységét, valamint
tevékenységével segítse egyes tantárgyak oktatását.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
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Főiskola, A pályázó rendelkezzen gyógytornász felsőfokú végzettséggel és
szakképzettséggel valamint a munka végzéséhez szükséges elméleti,
gyakorlati ismeretekkel. A pályázat elbírálása során előnyt jelent: • angol
idegennyelv-tudás,

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

•
•

- A Kar dékánjának címezve a pályázó válaszát a pályázati kiírásban
foglaltakra (motivációs levél),
- Fényképes szakmai önéletrajzot,
- Végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolatát,
- Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi
nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen
előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől
eltiltás hatálya alatt;
- Egyszerű másolatban minden olyan dokumentumot, amit a pályázó a
pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
- Hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul, a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és
SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő
megküldésével (6726 Szeged, Temesvári krt. 31. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-128/2019. ,
valamint a munkakör megnevezését: gyakorlati oktató munkát segítő
munkatárs.
• Elektronikus úton hr@etszk.u-szeged.hu oldalon keresztül.
• Személyesen: SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Dékáni
Hivatal, Csongrád megye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 31. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

SZTE Honlapja - 2019. augusztus 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata
Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ Foglalkoztatási
követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot az SZTE
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Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Dékáni Hivatalába kell benyújtani
személyesen vagy postai úton (6726 Szeged, Temesvári krt. 31.) 1 eredeti példányban,
valamint elektronikus formában a hr@etszk.u-szeged.hu e-mail címre. A pályázaton
kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-128/2019.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/
honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 2.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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