A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) pályázatot hirdet
a Szervezeti és Működési Rendben, illetve a Foglalkoztatási Követelményrendszer 55. § (1)-(3)
bekezdésében rögzítettek alapján
pályázatot hirdet
Genetika és Biotechnológia Intézet
TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRS
munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:
8300 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:









Önálló kutatómunka végzése, igény szerint kutatócsoport irányítása, komplex kutatások
összefogása, tudományszervezési feladatok ellátása;
Jelentős szakirodalmi tevékenység folytatás, publikálás hazai és külföldi folyóiratokban,
szakkönyvekben;
Részvétel a kutató utánpótlás nevelésében;
A tudományos eredmények elterjedésének, gyakorlati alkalmazásának elősegítése;
Pályázatok készítésével, szervezésével és vezetésével hozzájárulás az Egyetem
tudományos tevékenységének bővüléséhez és továbbfejlődéséhez;
Aktív részvétel a munkahelyi és tágabb tudományos közéletben;
Felkérésre részvétel az Egyetem oktató munkájában;
Idegen nyelven előadások megtartása.

Pályázati feltételek:












Egyetem, szakirányú végzettség;
PhD doktori fokozat;
Idegen nyelvből középfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal
egyenértékű okirat;
Képes legalább egy idegen nyelven szabad előadás tartására és vitában való részvételre;
Nemzetközi szinten ismerje és művelje tudományterületét;
Alkalmas hazai és nemzetközi tudományos fórumokon szakterületének megfelelő szintű
képviseletére;
Alkalmas több kutató munkájának irányítására;
Rendszeres kapcsolat tartása a gyakorlattal, tudományos eredmények megvalósításának
segítése;
A hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos
munkájának vezetésére való alkalmasság;
Büntetlen előélet és cselekvőképesség;
Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:





Jártasság méhészeti genetika és genomikai kutatások területén, különös tekintettel a
méhtenyésztési vonatkozású kutatásokra.
A pályázó előnyös, ha rendelkezik elmélyült ismeretekkel méhegészségügyi
vonatkozású témákban. Ezen belül a varroózist érintő kutatásokban folytatott
publikációs tevékenység előnyt jelent.
Elemanalitikai eljárások ismerete előnyt jelent.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:










A pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét kifejtő részletes önéletrajza;
A részletes publikációs listáját, illetve a tudománymetriai adatok és a konferenciákon
megtartott előadások jegyzékét tartalmazó információk megadása a Magyar
Tudományos Művek Tárában található link által;
A tudományos tevékenységről szóló adatlap, valamint a személyi adatlap;
Egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, habilitációt, idegennyelv-ismeretet
igazoló oklevelek és bizonyítványok (amennyiben a pályázó – végzettségét illetően –
idegen nyelvű okirattal [bizonyítvánnyal/oklevéllel] rendelkezik, abban az esetben a
pályázónak intézkednie szükséges az adott képesítésnek az Oktatási Hivatalnál történő
elismertetéséről, melyről bővebb információ az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia
és Információs Központja honlapján található);
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó melyik idegen nyelvből vállalja az idegen nyelvű
előadás megtartását, valamint mellékelni kell az előadás témáját és témavázlatát is (az
idegennyelv-tudást meghallgatáson kell bizonyítani) (habilitált pályázó esetén a
mellékletet nem kell benyújtani);
A magyar nyelvű nyilvános bemutatkozó előadás témája és témavázlata (habilitált
pályázó esetén a mellékletet nem kell benyújtani);
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 arról, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagba
betekinthetnek, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. május 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pégerné Gracza Ágnes, HR referens
nyújt, a +36 28 522 000 /3806 -os telefonszámon.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat sikeres lezárását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem címére történő
megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: MATE-K/2367-1/2022 valamint a munkakör
megnevezését: „Pályázat a MATE Genetika és Biotechnológia Intézet tudományos főmunkatárs
feladatok ellátására”. A szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és kettő
másolati példányban kérjük benyújtani, valamint elektronikus úton a human@uni-mate.hu-ra. A
munkáltató fenntartja a jogot a pályázat visszavonására.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A MATE szervezeti és működési szabályzatában és a foglalkoztatási követelményrendszerében
rögzítettek szerint.
Gödöllő, 2022. április 19.

