BIRÓ Zártkörű Részvénytársaság
pályázatot hirdet

Akkumulátor technológia:
a jövő akkumulátorait kutató
(Energiatároló Fejlesztési Központ)

Energy Storage Development Center

Igazgatói
munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű jogviszony
Foglalkoztatás jellege:





A Központ munkavállalói fölött a munkáltatói jogokat szabadon, teljes körűen gyakorolja,
hatáskörébe tartozik a Központ munkavállalóinak kiválasztása, kinevezése, javadalmazása,
feladataik meghatározása, végrehajtásának ellenőrzése, számonkérése,
dönt a Társaság bérezési és ösztönzési rendszeréről (alapbér megállapítása, premizálás, teljesítésértékelés, kifizetés engedélyezése,
dönt a fejlesztések irányáról.
Elvárás:











Kreatív - szabad rugalmas gondolkodás,
értékes produktumok létrehozása,
a kihívások megoldása,
szellemileg tevékeny, könnyed, gyors, fogékony,
képesség arra, hogy a meglévő tudását, információit átalakítsa spontán módon vagy valamilyen
rendszernek alárendelve,
képesség arra, hogy a részleteket kidolgozza, azokból struktúrákat építsen fel,
képesség arra, hogy a dolgokat másképp lássa, új szempontok szerint, új szemüvegen keresztül
nézze.
legyen nyitott a problémák megragadásának képességére,
képesség arra, hogy valamit másképp fogjon fel, másképp interpretáljon, másképp értelmezzen és
értékeljen mint korábban.
A munkavégzés helye:
Szentendre, Dózsa György út 26.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vezető szerep vállalása az Akkumulátor Technológia Innovációs Központ (ATIK) irányítási
tevékenységében.
Az energiatárolás tartalmú tárgyak gondozása és oktatása a kutató mérnök kollégák számára.
Az Központban folyó energiatárolás új kutatás minőségének állandó javításában való aktív
részvétel.
Az ATIK energiatárolás tematikájú tárgyainak, különös tekintettel az akkumulátorok elmélethez
kapcsolódó tárgyainak gondozása és oktatása.
Az akkumulátor tudomány minőségi oktatása a kollégáknak.
A kutatások dokumentálása és szakmai felügyelete.
Kutatási feladatok: Alap- és alkalmazott kutatás az energiatárolás területeken.
Kutatási eredmények rendszeres publikálása nemzetközi folyóiratokban.
A Központban folyó mérnöki kutatások aktív támogatása.
Több tudományterületet érintő problémák megoldásában való aktív részvétel.
Rendszeres részvétel és előadás rangos nemzetközi konferenciákon és egyéb szakmai
fórumokon.
Rendszeres pályázatírói tevékenység
Illetmény és juttatások:







Kimagaslóan versenyképes jövedelem,
szolgálati gépkocsi,
eszközök a munkavégzéshez,
önálló iroda
titkárság

Pályázati feltételek:
( Pályakezdők jelentkezését is várjuk! )

•
•
•
•
•

Műszaki Egyetem vagy Főiskolai végzettség,
Hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása,
A pályázónak rendelkeznie kell elkötelezettséggel az energia tárolás területén, különös
tekintettel, az akkumulátor alkalmazásokkal kapcsolatban
Nyitottnak kell lennie az energia tárolás területén a mérnöki alkalmazásaikban felmerülő
problémák elemzésére és megoldására
Angol nyelv tárgyalási és a kommunikációs szintű alkalmazása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•
•
•
•
•
•
•

Részletes szakmai önéletrajz
Tudományos munkák ismertetése
Egyetemi szintű végzettség, szakképzettség, tudományos fokozat, idegennyelv-tudást
tanúsító okiratok, továbbá a vonatkozó jogszabályban vagy a pályázatban előírt további
követelmények igazolására vonatkozó okiratok.
Kettő, a pályázó szakterületén dolgozó szakember megnevezése és elérhetősége, akiket a
Vezérigazgató felkérhet a pályázó tudományos előéletének referálására.
Egy, a pályázat véleményezési eljárása során megtartandó, 10 perces nyilvános szakmai
előadás címe és rövid kivonata
Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a BIRÓ
Zrt vezetői megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá:
a pályázó eddigi ( ha volt ) munkahelyeinek megnevezését, beosztását;
tudományos fokozatát, kitüntetését,
idegennyelv-tudását;

szakmai, illetőleg oktatói, tudományos munkáját és annak eredményeit; jelentősebb
tanulmányútjait.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. Május 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Biró Tibor nyújt, a
+36302227265
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a Vezérigazgatóság részére :
birort@gmail.com E-mail címen vagy
Személyesen:
BIRÓ Zártkörű Részvénytársaság
Szentendre, Dózsa György út 26.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. március 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.birort.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot elektronikus úton Biró Tibor részére, a
birort@gmail.com
email címre is kérjük benyújtani a tárgyban feltüntetve a munkakör megnevezését.
A nyertes publikálási időpontja: 2019. április 30.
A pályázati kiírás közzétevője a BIRÓ Zártkörű Részvénytársaság központja.

