
 
 

Dunaújvárosi Egyetem  
pályázatot hirdet 

 
  Angol nyelvtanár  

pozíció betöltésére.  

A jogviszony időtartama: határozott idejű 2021. június 30. napjáig tartó megbízási jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege: Megbízási jogviszony  

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A.  

Az ellátandó feladatok: 
 

Az EFOP-3.4.4-16-2017-00022 projektazonosító számú „A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő 

készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a 

felsőoktatásban” tárgyú pályázat keretében angol nyelvű oktatási anyagok kidolgozása. Az angol nyelvű 

felkészítő képzésben való részvétel képzőként, rendszeres oktatás a program keretében. 60 órás 

nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamok (adott vizsgarendszerhez igazodva vagy érettségire felkészítő) mellett 

kis csoportos tanfolyamok (6-10 fő) tartása. 

A tevékenység megvalósítás időszaka: tanév alatt folyamatos, emellett nyáron intenzív jellegű. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására a személyes interjút követően kerül sor. 
                         
Pályázati feltételek: 

• Főiskola, angol nyelvtanár szakos diploma, 

• Elkötelezettség, pontos, határidőre történő önálló munkavégzés, 

• Word, Excel és Power Point felhasználói szintű ismerete. 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 

• Hasonló rendszerben oktatott tanfolyamok oktatásához kapcsolódó szakmai tapasztalat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Motivációs levél a projekt menedzserének és szakmai vezetőjének 

• Önéletrajz (Euro Pass, szakmai résszel bővített)  

• A végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata  

• Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
(http://www.uniduna.hu/images/allashirdetesek/NYILATKOZAT_palyazat_elbiralashoz.pdf)  

• Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyag tárolásáról  



A tevékenység megkezdésének betölthetőségének időpontja: 

A tevékenység a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 20.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt HR és Jogi Iroda nyújt, a 06 25 551 196 -os 
telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Egyetem címére történő megküldésével (2400 
Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: … , valamint a pozíció megnevezését: Angol 
nyelvtanár 

• Elektronikus úton HR és Jogi Iroda részére a allas@uniduna.hu E-mail címen keresztül  

• Személyesen: HR és Jogi Iroda, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 
1/A. F. épület 3. emelet F-408 iroda.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
•         http://www.uniduna.hu/hirek/allashirdetesek 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati 
kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.  
 


