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Eötvös József Főiskola

                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Eötvös József Főiskola 
Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Intézet

  
intézetigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
  

A vezetői megbízás határozott időre, 2025. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Szegedi út 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az intézet képviselete; az intézetben folyó képzési tevékenység irányítása és
ellenőrzése; az intézetben folyó tudományos kutatómunka irányítása, segítése,
koordinálása, felügyelete; az intézet humánpolitikai munkájának irányítása, az intézeti
pályázati tevékenység ösztönzése; az intézeti minőségbiztosítási tevékenység
koordinálása; az intézeti adminisztráció irányítása, ellenőrzése; neveléstudományi
képzési területen felügyeli a gyakorlati képzési tevékenységet, ill. gondoskodik a
gyakorlatok megszervezéséről; az oktatási és kutatási erőforrások bővítésére irányuló
pályázati tevékenység szervezése, koordinálása.

Illetmény és juttatások:

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

•         Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, PhD fokozat,
•         főiskolai docensi/ tanári, vagy egyetemi docensi/ tanári beosztás;
•         legalább öt év felsőoktatásban eltöltött gyakorlat;
•         büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         vezetői tapasztalat,
•         nemzetiségi képzés területén szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz,
•         a vezetői elképzelések részletes tervei az adott szervezeti egység

vonatkozásában
•         (oktatásról, kutatásról, illetve egyéb feladatellátásról),
•         a vezetői elképzelések részletes tervei a gazdálkodásról, a szervezeti egység

fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú
távú elképzelései, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére
vonatkozó közép-és hosszú távú elképzelései.

•         a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, főiskolai tanári,
docensi kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolata,

•         fontosabb publikációk, tudományos díjak jegyzéke,
•         nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó

jogszabály és a főiskola szervezeti és működési szabályzata szerint erre
jogosultak megismerhetik.

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
•         nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 10.

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/332-1/2021 , valamint
a beosztás megnevezését: intézetigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot három példányban kell benyújtani. Az intézetigazgatót – a pályázat
elbírálása után, a Szenátus egyetértésével – a rektor bízza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
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•         http://ejf.hu/hirdetmenyek - 2021. április 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Sikertelen pályázat esetén a pályázati dokumentumok visszaküldésének határideje az
elbírálást követő 30 nap. A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési
tájékoztató az ejf.hu/adatvédelem oldalon érhető el.

 
 

Nyomtatás


