
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar  

Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék  

 

egyetemi adjunktus  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.  

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

Az adjunktus oktatási feladata a Kémiai Laboratóriumi Gyakorlatok, a Szervetlen Kémiai 

Laboratóriumi Gyakorlatok című tárgyakban laborgyakorlatok továbbá a Kémiai Számítások 

című tárgyakban tantermi gyakorlatok vezetése, továbbá az e tárgyakban oktatómunkát végző 

doktoranduszok oktatási tevékenységének irányítása. Az adjunktus kutatási feladata 

elemorganikus szintézisek, ezen belül különösen bór-, szilícium-, illetve foszfororganikus 

vegyületek szintézise. A kutatómunkához kapcsolódóan önálló feladatok, diplomamunkák, 

doktori témák vezetése. Az adjunktus feladata középtávon saját önálló kutatási terület 

kialakítása.  

Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         



Pályázati feltételek: 

         Egyetem, okleveles vegyészmérnök, PhD,  

         Elvárt nyelvtudás: angol középfok, német középfok  

         Elvárt tapasztalat: A PhD fokozatszerzés óta legalább 6 hónapos külföldi 

laboratóriumban végzett szintetikus munka.  

         Kutatás: Az adjunktus feladata alacsony koordinációjú foszforvegyületek új 

családjának, foszfor-helyettesített foszfénium-kationoknak az előállítása, továbbá e 

vegyületek koordinációs kémiájának tanulmányozása.  

         Ezen belül különös jelentőséggel bírnak a frusztrált Lewis-párként működő 

bórkomplexek, melyek kis molekulák, s ezen belül különösen a hidrogén 

aktiválására lehetnek alkalmasak.  

         Az adjunktus feladata e kutatási irány kidolgozása, és MSc valamint PhD diákok 

bevonásával kutatócsoport kiépítése.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         A pályázók közül előnyben részesül, akinek a megadott oktatási területeken 

oktatói tapasztalata van.  

         Szintetikus témakörben végzett lehetőleg külföldi tapasztalatszerzés, továbbá 

iparban szerzett laboratóriumi gyakorlati tapasztalat előnyt jelent a pályázat során.  

         A pályázó elméleti kémiai ismereteit, a szintetikus munkát segítő számításos 

kémiában szerzett gyakorlatot szintén előnyösnek tekintünk.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz  

         Végzettséget tanúsító okirat(ok) hiteles másolata  

         Tudományos munkák jegyzéke  

         Nyelvtudást igazoló iratok hiteles másolatai  

         Az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal 

összefüggő kezeléséhez.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 21.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Szabó Gabriella részére a gbszabo@mail.bme.hu E-mail címen 

keresztül  

         Személyesen: Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Dékáni Hivatala, Budapest, 

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület 1. emelet 22..  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 30.  

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.  
 


