
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar  

Gépjárműtechnológia Tanszék  

 

egyetemi adjunktus  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Stoczek utca 6.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

oktatás: előadások, laborok, gyakorlatok tartása járműgyártás és járműtechnika területén, 

oktatási anyagok összeállítása, fejlesztése; kutatás: tanszéki kutatási projektekben való 

részvétel, kutatási részfeladatok önálló megtervezése, végrehajtása, kiértékelése, kutatási 

eredmények publikálása; tanszéki közösségi feladatokban való aktív részvétel  

Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Egyetem, MSC-s járműmérnöki / gépészmérnöki / villamosmérnöki oklevél,  

         PhD fokozat  



         Tudományos publikációs tevékenység  

         Elvárt nyelvtudás: 1 középfokú és 1 alapfokú nyelvvizsga, az egyik angol 

nyelvből  

         Elvárt tapasztalat: járműgyártás vagy a járműtechnika területén megfelelő 

mélységű technológiai ismeret és tapasztalat.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         lézertechnológiai, 3D nyomtatás ismeretek  

         autonóm járművekkel kapcsolatos ismeretek  

         további idegen nyelv ismerete  

         felsőoktatásban szerzett oktatási, kutatási tapasztalat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz  

         Motivációs levél  

         Egyetemi végzettséget tanúsító okirat(ok) másolata  

         PhD oklevél másolata  

         Publikációs tevékenység jegyzéke  

         Nyelvtudást igazoló iratok másolatai  

         Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal 

összefüggő kezeléséhez  

         Az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

         A pályázatot elektronikus úton a tamas.markovits@gjt.bme.hu email címre is 

kérjük benyújtani a tárgyban feltűntetve a munkakör megnevezését.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 19.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a 

humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A rendben beérkezett pályázatokból előszűrés után a második körben megmaradt jelöltekkel 

folytatott személyes elbeszélgetés alapján születik meg a döntés.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.bme.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján 

közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.  


