MTA Könyvtára
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. – alapján
pályázatot hirdet
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Gyűjteményszervezési Osztály
gyarapító könyvtáros
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
1051 Budapest, Arany János utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A francia és magyar nyelvterületen megjelenő kiadványok állománygyarapítása, gyűjtőköri
alapelveinkhez igazodóan. Online rendelésnyilvántartás az Aleph gyarapítási moduljával.
Tájékozódás a kiadói piacon, kiadókkal, terjesztőkkel való kapcsolattartás.
A francia nyelvű állományrész gondozása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, francia nyelv és irodalom vagy informatikus könyvtáros
szak
• Francia nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű
nyelvtudás
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
• Büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, magyar nyelv és irodalom vagy történelem szak
• Olasz nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga, alap szintű
nyelvtudás
• Spanyol nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga, alap szintű
nyelvtudás
• Állománygyarapítás – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
• Gyakorlott szintű Aleph vagy egyéb integrált könyvtári rendszer
• A francia és a magyar irodalomban és kultúrában való jártasságot bizonyító
publikációk jegyzéke
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Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű írásbeli és szóbeli nyelvi készség.
Előnyt jelentő kompetenciák:
• Kiváló szintű a gyűjtőkörhöz kapcsolódó forrásismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
● Szakmai önéletrajz és a végzettséget igazoló dokumentumok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2009. június 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. május 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dancs Szabolcs osztályvezető nyújt a
411-6420-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a MTA Könyvtára címére történő megküldésével
(1051 Budapest, Arany János utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 216/2009, valamint a
munkakör megnevezését: gyarapító könyvtáros.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatok alapján 4-5 fő kiválasztása személyes elbeszélgetésre. Az interjú után
döntés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. május 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• MTA honlapja – 2009. április 27.
• MTA Könyvtára honlapja – 2009. április 27.
• Katalist – 2009. április 27.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.mtak.hu honlapon
szerezhet.

