Eötvös József Főiskola
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Eötvös József Főiskola
Gazdálkodási intézet

Főiskolai tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Szegedi út 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- az intézet felelősségi körébe tartozó szakmai törzstárgyak oktatása és fejlesztése,
különösen a gazdaságtudományok, azon belül is: környezetgazdálkodás,
gazdaságpolitika, területfejlesztés, Európiai Unióval kapcsolatos ismeretek, - a
tantárgyakhoz kapcsolódó szakterület kutatása, szakmai kapcsolatok kiépítése, az
elméleti és gyakorlati tapasztalatok oktatásba történő bevezetése, - a térségi gazdaság
szereplőivel folyamatos kapcsolatépítés és kapcsolattartás, - fiatal oktatók oktatási és
tudományos munkájának irányítása, - a főiskolán folyó kutatási és fejlesztési
pályázatokban való r részvétel, - gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatók
gyakorlati képzésének irányítása, - hallgatói tehetséggondozás irányítása gazdálkodási
és menedzsment szakon.
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PhD, közdasági vagy regionális tudományterület,
Angol nyelvből középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, társalgási szintű
nyelvtudás,
legalább 12 éves felsőoktatási gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői
tapasztalat,
Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
a pályázathoz csatolni kell részletes szakmai önéletrajzot
tudományos munkák jegyzékét,
szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat
hiteles másolatát
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a főiskola szervezeti és
működési szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési
joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek.

Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•
•
•

szakirányú egyetemi végzettség, PhD fokozat - közdasági vagy regionális
tudományterületen,
előadások tartására alkalmas idegennyelv-ismeret,
legalább 12 éves felsőoktatási gyakorlat,
pályázó feleljen meg a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben és ,
az Eötvös József Főiskola oktatói követelményrendszerében rögzített
követelményeknek,
büntetlen előélet,

Előnyt jelentő kompetenciák:
•
•
•
•
•

szakmai tantárgyak angol nyelven történő oktatása
vezetői tapasztalat
nemzetközi kutatási tapasztalatok és oktatási, tudományos kapcsolatrendszer
külföldi egyetemen vendégoktatói gyakorlat
hazai tudományos közéletben való aktivitás

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

részletes szakmai önéletrajz
tudományos munkák jegyzékét,
szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat
hiteles másolatát
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

•

nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a főiskola szervezeti és
működési szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési
joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 5.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Eötvös József Főiskola címére történő
megküldésével (6500 Baja, Szegedi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC/35-1/2021 , valamint
a munkakör megnevezését: Főiskolai tanár.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

http://ejf.hu/hirdetmenyek - 2021. január 15.
Oktatási és Kulturális Közlöny - 2021. február 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
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

