
Nyiregyh6zi Egyetem

a "Kozalkalmazottak jogdllasdr6l szol6" 1992.6vi XXXIll. t6rv6ny 201A. g alapjan
p1lyazatot hirdet

Nyiregyhdzi Egyetem
GazdSlkod6studomdnyi I nt6zet

mesteroktato

munkakor betolt6s6re.

A kiiza lkalmazotti jogviszony id5tartama :

hat{rozatla n id ej fi koza I ka I mazotti jogviszony

Fog lal koztatSs iel lege :

Teljes munkaid6

A munkav6gz6s helye:

Szabolcs-Szatm6r-Bereg megye, 4400 Nyiregyh6za, S6stoi rit 3'l/8.

A munkakorbe tarloz6, illetve a vezet6i megbiz6ssal jrir6 l6nyeges feladatok:

I a GazdSlkoddstudomdnyi Int6zethez kot6d6 vdllalatgazdasdgtan, vSllalati
er6forr6sgazddlkodds, figazati gazdasdgtan, vezetoi gazdasdgtan temakorokhoz
kapcsolodo tdrgyak oktatdsa, szemindriumok vezet6se, vizsg1ztat6s, I osszeftigg6
szakmai gyakorlat teljes korfi menedzsel6se, adminisztrativ feladatainak ellStdsa
(hallgatoi 6s vdllalati szinten), valamint a duSlis k6pz6s partnerszervezeteivel val6
kapcsolattartds, t-, TDK-munkdt, illet6leg szakdolgozatot k6szit6 hallgatok munkdjdnak
ir6nyitdsa, I r6szv6tel a Gazdalkoddstudom6nyi Int6zet munkdjdban, n reszvetel a
duSlis k6pz6s szewezls6ben, a vdllalatgazdasdgtan ismeretkorhoz kapcsolodo tdrgyak
tizemi tematik6inak elk6sziteseben, gyakorlati adaptSldsdban, r a dudlis k6pz6sben
reszvev6 ha | | gatok mentorta n 6 ri feladatai na k el l6tdsa.

llletm6ny 6s juttat6sok:



I

I

Az illetm6ny meg6llapitas6ra 6s a juttftdsokra a "Kozalkalmazottak jogallSs6r6l sz6lo"
1992.6vi XXX|ll. torv6ny rendelkezesdi az ir6nyad6k.

Pdtlyirzati felt6telek: I

. Egyetem,

. Mesterfokozat.

. Legali:bbtizlves szakmai-gyakorlati munkatapasztalat, ismeret igazolSsa.

. Alkalmas legyen a hallgat6k gyakorlati k6pz6s6re.

. Buntetlen elo6let. Cselekvcik6pess6g.

A pitlyAzat elbirSl6sdn6l elSnyt jelent:
. Folyamatban 16v6, vagy befejezett szakmatanAr v6gzetts6g.
. M6rlegk6pes konyvel6 szakk6pesit6s.

A pitlyitzat r6szek6nt benyfjtando iratok, igazoldsok:

. A pitlyitzojelentkez6se a pillyizati kiirdsban foglaltakra.

. A paly{zo r6szletes szakmai on6letrajza.

. Egyetemi oklev6l, egy6b szakmai k6pesit6st igazol6 okirat mdsolata.

. Kulsdr pAlydtzo eset6n fenti dokumentumok kolegyz6 Sltal hitelesitett
mdsolata.

. Ktils6 pAlyAzo eset6n 3 honapn6l nem r6gebbi hatosdgi erkolcsi bizonyitvdnyt.

. Nyilatkozat a p{lylzo hozzfii1rulSsdr6l, hogy a p{lyizati anyag6t, szem6lyes
adatait a vonatkoz6 jogszabdlyok 6s a Nyfregyh1zi Egyetem hatdlyos SzMSz-
e szerint erre jogosult szem6lyek, testriletek megismerhetik, illetve hogy a
paly{zati anyagdban foglalt szem6lyes adatainak a piilyizati eljdr6ssal
osszefu g g6s be n szri ks6 g es keze I 6s 6hez hozzAjArul.

. Krils6 p6ly6z6 eset6n sajdt n6vre megcimzett, felb6lyegzett olyan m6ret[i
vSlaszborft6k, a melyben a pSly 6zati anyag vissza kri ld het6.

. fi pfilydzatot postai uton 1 eredeti 6s 1 mdsolati pelddnyban a Nyiregyhitzi
Egyetem rektordnak cimezve (Nyiregyhdzi Egyetem , 4400 Nyiregyhdza,
Sostoi ut 31/8.) kerjuk megktildeni. K6rjuk tov6bb6 a borit6kon felttintetni a
pirlyinati adatbdzisban szereplS azonosit6 szdmot: HP/465-1 12018., valamint
a munkakor megnevezes6t: mesteroktato.

A munkakor betiilthetSs6g6nek id6pontja:

A munkakdr legkor6bban 2019. febru6r 1. napjatol t6lthet6 be.

A pitlyirzat benytijt5s6nak hat6rideje: 2019. januilr 2.

A pAlylzati kiirdssal kapcsolatosan tov6bbi informdciot Halkon6 dr. Rudolf Eva nyujt, a
+3642-599-4001 2029 -os telefonszdmon.



A p6ly irzatok benyrijtdsdnak m6dja :

' Postai fton, a pAlylzatnak a Nyiregyh itzi Egyetem cim6re tort6n6
megktild6s6vel (4400 Nyiregyhdza, S6stoi 0t 31/8. ). K6rjrik a borit6kon
felttintetnt a palyazati adatbdzisban szerepl6 azonosito sz6mot: Hp/465-
112018. , valamint a munkakor megnevez6s6t: mesteroktat6.

A pillyirzat elbir6lSs6nak m6dja, rendje:

A 2011. 6vi CCIV. tv. a nemzeti felsSoktat6sr6l, valamint a Nyiregyhdzi Egyetem
hatd lyos Szervezeti 6s m U kod6si szabillyzatd na k rendel kez6se i szeri nt.

A pfllyitzat elbirSldsinak hatdridej e= 201g. janudr 31 .

A pitlyitzati kiirds toviibbi kozz6t6tel6nek helye, ideje:

. www.nye.hu - 2018. december 18.
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