
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

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

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
Természettudományi Kar, Nukleáris Technikai Intézet, Nukleáris Technika 

Tanszék 
 

orvosi fizika területén oktató-kutató  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű 18 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. R. 3.  

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

· orvosi fizikai tárgyak oktatása, laborgyakorlatok tartása · orvosfizikai 
kutatásokban való részvétel a sugárterápia és diagnosztika területén  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

         Egyetem, Fizikus MSc,  



         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,  
         Gyakorlott szintű programozási ismeretek (c++, Fortran vagy MATLAB 

környezetben),  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         - Ph.D. fokozat,  
         - szakmai tapasztalat a sugárvédelem és/ vagy orvosi fizika területén,  
         - oktatási gyakorlat,  
         - bıvített sugárvédelmi tanfolyam.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         - Önéletrajz  
         - egyetemi diploma másolata  
         - motivációs levél  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 1.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 
9. R. 3.em. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 165.711/2010., valamint a munkakör 
megnevezését: orvosi fizika területén oktató-kutató.  

vagy 
         Elektronikus úton Dr. Légrády Dávid részére a legrady@reak.bme.hu E-

mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A benyújtott és formailag érvényes pályázatokat a munkáltató által kijelölt 
bizottság értékeli, kiválaszt néhány jelöltet, akiket értesít, és egy elıre egyeztetett 
idıpontban személyes beszélgetést folytat velük. Az interjúk eredményére és a 
benyújtott pályázati dokumentumokban leírtakra támaszkodva a bizottság 
kiválasztja az állás betöltésére alkalmas személyt.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 10.  
  
 


