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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

  
főiskolai docens

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:

Óvodapedagógus és tanító horvát nemzetiségi szakirány szakmai és
tantárgypedagógiai tárgyainak oktatása; előadások, szemináriumok tartása,
szakdolgozati konzultációk tartása, vizsgáztatás, aktív szerepvállalás az intézetben
folyó tanterv- és tananyagfejlesztő, tudományos diákköri és tehetséggondozó
tevékenységben, tudományszervező és szakmai közéleti feladatok ellátásában; kutatás
a szakterületén; részvétel az intézet tevékenységi körébe tartozó pályázatok írásában
és megvalósításában - részvétel az intézet tevékenységi körébe tartozó pályázatok
írásában és megvalósításában.

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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•         PhD, egyetemi végzettség: horvát nyelv és irodalom szakos bölcsész és/vagy
középiskolai tanár; PhD fokozat: irodalom vagy nyelvtudomány területén
(kroatisztika szakterület),

•         Legalább 8 év felsőoktatásban szerzett oktatási gyakorlat - Legalább 5 év
feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Horvát nemzetiséghez való kötődés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai, tudományos tevékenységet tartalmazó részletes önéletrajz
•         A pályázó tudományos közleményeinek jegyzéke
•         Egyetemi végzettséget igazoló oklevél másolata
•         PhD fokozat megszerzéséről szóló oklevél másolata
•         Nyelvvizsga bizonyítványok másolata
•         Írásos nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagába a döntési folyamatban

résztvevő személyek betekinthetnek
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 15.

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/351-1/2022 , valamint
a munkakör megnevezését: főiskolai docens.

és
•         Elektronikus úton dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya részére a

szilagyine.szinger.ibolya@ejf.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.ejf.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot postai úton két példányban kérjük megküldeni. 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.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. május 11.
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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


