Szegedi Biológiai Kutatóközpont
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Növénybiológiai Intézet
Mikrobiális- és Növényi Genomika Kutatóegység

Tudományos segédmunkatárs
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű, 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony, amely hosszabbítható.
Három hónapos próbaidő.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SzBK),
Csongrád megye, 6726 Szeged, Temesvári körút 62.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Olyan motivált, szakirányú MSc diplomával rendelkező és a kutatói életpálya
iránt elkötelezett munkatársat keresünk, aki részt venne azoknak a növényi és
baktérium géneknek az azonosításában és jellemzésében, melyek a pillangósvirágú
növények és a talajlakó rhizobium baktériumok közötti kommunikációhoz, a
nitrogénkötő szimbiózis kialakulásához, működéséhez és finomhangolásához
szükségesek. Az új munkatársunk feladata növénygenetikai, molekuláris, sejt- és
mikrobiológiai kísérletek végzése. Kölcsönös elégedettség esetén a tudományos
segédmunkatársi munkakörben dolgozó munkatárs esetében támogatjuk, hogy a
jövőben PhD hallgatóként folytassa tudományos munkáját és tanulmányait.
Amit kínálunk: nemzetközi színvonalú kutatásban való részvétel és
tapasztalatszerzés modern molekuláris biológiai, genomikai és sejtbiológiai
eljárásokban.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 MSc diploma (molekuláris) biológiai területen.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Molekuláris biológiai ismeretek,
 Mikrobiológiai szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Motivációs levél, amelyben a pályázó kifejti, miért szeretne kutatói
közösségben dolgozni és milyen tudományos célok elérésére törekszik.
 Szakmai önéletrajz.
 Nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy a pályázó megismerte az MTA SZBK
Adatkezelési szabályzatát, mely a http://www.brc.hu/ honlapon elérhető.
 Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a beküldött pályázati anyagát és az
abban szereplő adatokat és információkat a pályázati időszak végéig az
SZBK a munkakör betöltésének elbírálása céljából kezelheti és
megőrizheti.
 korábbi munkahelyi vezetői vagy témavezetői referencia
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Dr. Kaló Péter részére a kalo.peter@brc.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A döntés előtt a hiánytalanul benyújtott pályázatok alapján a kiválasztott
jelentkezőkkel személyes megbeszélésre kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 https://kozigallas.gov.hu – 2019.10.12.
Szeged, 2019. 10. 08.

