
ELTE Természettudományi Kar 

 

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

pályázatot hirdet 

 

 

Kémiai Intézet  
 

laboráns 
 

munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

 

határozatlan  idejű közalkalmazotti jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege:  
 

Teljes munkaidő  

 

A munkavégzés helye:  
 

Budapest 1117, Pázmány Péter sétány 1/A.  

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A kinevezendő laboráns feladatai a Kémiai Intézet szerves kémiai laboratóriumi gyakorlatainak 

előkészítése; a szükséges vegyszerek megrendelésében való részvétel; a gyakorlatokon használatos eszköz 

és műszerállomány felügyelete, leltárállományának ellenőrzése. 

Ajánlatunk: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezései az irányadók.  

Kifejezetten vonzó kompenzációs lehetőség. 

Oktatáshoz alkalmazkodó rugalmas munkaidő. 

Pályázati feltételek: 

 Középfokú szakirányú végzettség (vegyésztechnikus). 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 részletes önéletrajz, 

 iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 

 minden olyan dokumentum, amely a pályázó saját megítélése szerint a pályázat elbírálásánál 

figyelembe vehető lehet, (korábbi munkahelyről ajánlólevél, motivációs levél) 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

Azonnali munkakezdés, a pályázat elbírálása után  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.03.15 



A pályázat benyújtásának módja: 

 Elektronikus úton az ELTE TTK Kémiai Intézet részére az intezet@chem.elte.hu e-mail címen 

keresztül. 

 Postai úton, a pályázatnak az ELTE Természettudományi Kar Kémiai Intézet címére történő 

megküldésével (ELTE TTK Kémiai Intézet, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.).  Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:               valamint a 

munkakör megnevezését: laboráns. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.   

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 

évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében 

benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az 

ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok 

kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi 

szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, 

adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.”  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017.02.15 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által 

az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  

 

 

mailto:intezet@chem.elte.hu

