
	  
A	  Magyar	  Tudományos	  Akadémia	  Könyvtára	  Gazdasági	  Osztálya	  

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

alapján	  pályázatot	  hirdet	  
	  

bérszámfejtő	  és	  TB-‐ügyintéző	  
	  

munkakör	  betöltésére.	  
	  
A	  közalkalmazotti	  jogviszony	  időtartama:	  Határozatlan	  idejű.	  
	  
Foglalkoztatás	  jellege:	  Teljes	  munkaidő.	  
	  
A	  munkavégzés	  helye:	  1051	  Budapest,	  Arany	  János	  utca	  1.	  
	  
A	  munkakörbe	  tartozó,	  illetve	  a	  vezetői	  megbízással	  járó	  lényeges	  feladatok:	  
	  
Rendszeres,	  nem	  rendszeres	  és	  külső	  személyi	  juttatások	  számfejtése	  Nexon	  
programmal,	  utalások,	  kapcsolódó	  statisztikai	  jelentések	  és	  adatszolgáltatások	  készítése,	  
feladása	  a	  főkönyvi	  könyvelés	  részére.	  Önálló	  TB-‐kifizetőhely,	  betegszabadság	  és	  
táppénz	  számfejtése	  és	  teljes	  körű	  adminisztrációja,	  a	  törvényben	  előírt	  
adatszolgáltatások	  elkészítése,	  analitikus	  és	  gépi	  nyilvántartások	  vezetése.	  
	  
Illetmény	  és	  juttatások:	  
	  
Az	  illetmény	  megállapítására	  és	  a	  juttatásokra	  a	  Közalkalmazottak	  jogállásáról	  szóló	  
1992.	  évi	  XXXIII.	  törvény	  rendelkezései	  az	  irányadók.	  
	  
Pályázati	  feltételek:	  
	  

§ Középiskolai/gimnáziumi	  végzettség,	  szakirányú	  OKJ	  tanfolyamok.	  	  
§ Nexon	  program;	  legalább	  1–3	  év	  szakmai	  tapasztalat.	  
§ Költségvetési	  intézményben	  szerzett	  gyakorlat;	  legalább	  1–3	  év	  szakmai	  

tapasztalat.	  	  
§ Felhasználói	  szintű	  MS	  Office	  (irodai	  alkalmazások).	  
§ Büntetlen	  előélet.	  

	  
A	  pályázat	  elbírálásánál	  előnyt	  jelent:	  
	  

§ Felsőfokú	  képesítés.	  
	  
Elvárt	  kompetenciák:	  
	  

§ Kiváló	  szintű,	  precíz,	  pontos	  munkavégzés.	  
	  
Előnyt	  jelentő	  kompetenciák:	  
	  

§ Kommunikációs	  készség.	  
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A	  pályázat	  részeként	  benyújtandó	  iratok,	  igazolások:	  
	  

§ Szakmai	  önéletrajz,	  a	  végzettséget	  igazoló	  dokumentumok	  másolata,	  3	  hónapnál	  
nem	  régebbi	  erkölcsi	  bizonyítvány.	  

	  
A	  munkakör	  betölthetőségének	  időpontja:	  
	  
A	  munkakör	  a	  pályázatok	  elbírálását	  követően	  azonnal	  betölthető.	  	  
	  
A	  pályázat	  benyújtásának	  határideje:	  2012.	  október	  15.	  
	  
A	  pályázati	  kiírással	  kapcsolatosan	  további	  információt	  Czeglédi	  Katalin	  nyújt	  a	  	  
411-‐6493-‐as	  telefonszámon.	  
	  
A	  pályázat	  benyújtásának	  módja:	  
	  

§ Postai	  úton,	  a	  pályázatnak	  az	  MTA	  Könyvtára	  címére	  történő	  megküldésével	  
(1051	  Budapest,	  Arany	  János	  utca	  1).	  Kérjük	  a	  borítékon	  feltüntetni	  a	  pályázati	  
adatbázisban	  szereplő	  azonosító	  számot:	  Ig.	  455/2012,	  valamint	  a	  munkakör	  
megnevezését:	  bérszámfejtő	  és	  TB-‐ügyintéző.	  

§ Elektronikus	  úton,	  Czeglédi	  Katalin	  részére	  a	  czegledi.katalin@konyvtar.mta.hu	  
e-‐mail	  címen.	  

	  
A	  pályázat	  elbírálásának	  módja,	  rendje:	  
	  
A	  beérkezett	  pályázatok	  közül	  egy	  3	  tagú	  bizottság	  kiválasztja	  a	  legalkalmasabb	  
pályázókat	  és	  személyes	  beszélgetést	  követően	  a	  könyvtár	  vezetősége	  meghozza	  
döntését.	  
	  
A	  pályázat	  elbírálásának	  határideje:	  2012.	  október	  20.	  
	  
A	  pályázati	  kiírás	  további	  közzétételének	  helye	  és	  ideje:	  
	  

§ MTA	  Könyvtárának	  honlapja	  –	  2012.	  szeptember	  18.	  
§ MTA	  honlapja	  –	  2012.	  szeptember	  18.	  
§ KATALIST	  –	  2012.	  szeptember	  18.	  

	  
A	  munkáltatóval	  kapcsolatos	  egyéb	  lényeges	  információ:	  
	  
A	  határozatlan	  idejű	  közalkalmazotti	  jogviszony	  3	  hónapos	  próbaidő	  kikötésével.	  
	  
A	  munkáltatóról	  a	  http://konyvtar.mta.hu	  címen	  szerezhet	  további	  információt.	  


