A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ
felvételt hirdet
Gyümölcstermő növények Osztályára
Gyümölcstermesztési asszisztens
munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama:
1 év határozott idejű munkatörvénykönyves jogviszony a meghosszabbítás lehetőségével.
Foglalkoztatás jellege:


Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye:


2766 Tápiószele, Külsőmező 15.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A gondjaira bízott növénygyűjteményekben a génbanki tevékenység szakmai támogatása,
beleértve:








„A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett
gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködésről” szóló megállapodás
feladataiban való aktív részvétel.
Kapcsolattartás, szakmai tanácsadás nyújtása a megállapodás keretében létrejött kertek
fenntartóival, új jelentkezőkkel.
Részvétel az NBGK ültetvényeinek fenntartásával kapcsolatos feladatokban (metszés,
szüreti munkálatok, post harvest feladatok).
Génbanki mérések végzése.
Génbanki dokumentálás, adminisztráció.
Deszkriptorok felvételezésében való részvétel.
Az osztályvezető munkájának támogatása.

Illetmény és juttatások:


Az illetmény és egyéb juttatások az interjún kerülnek egyeztetésre.

Elvárások:








Középfokú szakmai - gyümölcs- és szőlőtermesztési technikusi végzettség
Legalább 2 éves releváns tapasztalat,
Magabiztos számítógépes tudás, különös tekintettel a Word és Excel (Microsoft
Office) programokra,
B kategóriás jogosítvány,
Kiváló kommunikációs képesség,
Megbízhatóság, fizikai terhelhetőség, precizitás,
Felelősségteljes csapatban és önállóan történő munkavégzés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:



Felsőfokú (BSc, MSc) kertész-, agrármérnök végzettség.

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:







részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
motivációs levél bérigény megjelölésével,
iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléshez,
eredményes felvétel esetén a büntetlen előéletet, illetve a foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt nem állást igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
a benyújtandó iratokat elektronikus úton pdf fájl formátumban kérjük csatolni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:


A munkakör 2021. április 1-től betölthető.

Jelentkezési határidő:
 2021. március 22.
A jelentkezés benyújtásának módja:



Postai úton a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ címére: 2766
Tápiószele, Külsőmező 15. és
Elektronikus formában az nbgk@nbgk.hu címre.

A levél tárgyaként a „Gyümölcstermesztési asszisztens” megjelölést kérjük feltüntetni.
Határidőn túl vagy hiányosan beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.
Személyes meghallgatás, döntés:
A kiválasztott jelentkezők meghallgatására várhatóan 2021. március 25-30. között kerül sor, a
döntést 2021. március 31-ig hozza meg a meghallgatásra kijelölt Bizottság.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze,
megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. A munkakör betöltésével kapcsolatosan
további információt a +36/53/380-070-es telefonszámon kérhet.

