
A	  Magyar	  Tudományos	  Akadémia	  Könyvtára	  
Tájékoztatási	  és	  Olvasószolgálati	  Osztálya	  

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

alapján	  pályázatot	  hirdet	  
	  

olvasószolgálatos	  könyvtáros	  
	  

munkakör	  betöltésére.	  
	  
A	  közalkalmazotti	  jogviszony	  időtartama:	  Határozatlan	  idejű.	  
	  
Foglalkoztatás	  jellege:	  Teljes	  munkaidő.	  
	  
A	  munkavégzés	  helye:	  1051	  Budapest,	  Arany	  János	  u.	  1.	  
	  
A	  munkakörbe	  tartozó,	  illetve	  a	  vezetői	  megbízással	  járó	  lényeges	  feladatok:	  
	  
Tájékoztatási	  és	  olvasószolgálati	  feladatok	  ellátása	  a	  központi	  olvasóteremben	  és	  a	  
digitális	  dolgozószobában,	  beosztás	  szerint	  délutáni-‐esti	  ügyeletek	  ellátása.	  Az	  
elektronikus	  tartalmak	  szolgáltatása,	  valamint	  az	  olvasótermi	  géppark	  működtetése	  
kapcsán	  folyamatos	  együttműködés	  az	  Informatikai	  Osztály	  munkatársaival.	  	  
	  
Illetmény	  és	  juttatások:	  
	  
Az	  illetmény	  megállapítására	  és	  a	  juttatásokra	  a	  Közalkalmazottak	  jogállásáról	  szóló	  
1992.	  évi	  XXXIII.	  törvény	  rendelkezései	  az	  irányadók.	  
	  
Pályázati	  feltételek:	  
	  

§ Egyetemi	  végzettség,	  informatikus-‐könyvtáros	  szak.	  
§ Angol	  nyelvből	  középfokú	  C	  típusú	  általános	  nyelvvizsga,	  társalgási	  szintű	  

nyelvtudás.	  
§ Könyvtárban	  szerzett	  gyakorlat;	  legalább	  1–3	  év	  szakmai	  tapasztalat.	  
§ Felhasználói	  szintű	  MS	  Office	  (irodai	  alkalmazások).	  
§ Internetes	  alkalmazások	  gyakorlott	  használata.	  
§ Büntetlen	  előélet.	  

	  
A	  pályázat	  elbírálásánál	  előnyt	  jelent:	  
	  

§ Egyetemi	  végzettség,	  bármely	  bölcsész	  szak.	  
§ Bármely	  nyugati	  és/vagy	  szláv	  nyelvből	  középfokú	  C	  típusú	  általános	  nyelvvizsga,	  

társalgási	  szintű	  nyelvtudás.	  
§ Az	  Aleph	  integrált	  könyvtári	  rendszer	  ismerete;	  legalább	  1–3	  év	  szakmai	  

tapasztalat.	  
	  
Elvárt	  kompetenciák:	  
	  

§ Kiváló	  szintű	  kommunikációs	  készség.	  



§ Precíz,	  pontos	  munkavégzés.	  	  
	  
A	  pályázat	  részeként	  benyújtandó	  iratok,	  igazolások:	  
	  

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

	  
A	  munkakör	  betölthetőségének	  időpontja:	  
	  
A	  munkakör	  a	  pályázatok	  elbírálását	  követően	  azonnal	  betölthető.	  
	  
A	  pályázat	  benyújtásának	  határideje:	  2012.	  október	  31.	  
	  
A	  pályázati	  kiírással	  kapcsolatosan	  további	  információt	  Haffner	  Rita	  osztályvezető	  nyújt	  
a	  (06-‐1)	  411-‐6439-‐es	  telefonszámon.	  
	  
A	  pályázatok	  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:	  515/2012,	  valamint	  a	  munkakör	  
megnevezését:	  olvasószolgálatos	  könyvtáros.	  

§ Elektronikus	  úton,	  Haffner	  Rita	  részére	  a	  haffner.rita@konyvtar.mta.hu	  e-‐mail	  
címen.	  

	  
A	  pályázat	  elbírálásának	  módja,	  rendje:	  
	  
Az	  írásban	  benyújtott	  pályázatokból	  a	  bíráló	  bizottság	  kiválaszt	  5–6	  jelöltet,	  akiket	  
személyesen	  is	  meghallgat,	  majd	  ezt	  követően	  kiválasztja	  a	  legalkalmasabb	  jelöltet.	  
	  
A	  pályázat	  elbírálásának	  határideje:	  2012.	  november	  10.	  
	  
A	  pályázati	  kiírás	  további	  közzétételének	  helye	  és	  ideje:	  
	  

• MTA	  Könyvtára	  honlapja	  –	  2012.	  október	  10.	  
• MTA	  honlapja	  –	  2012.	  október	  10.	  
• Katalist	  elektronikus	  levelezőrendszer	  –	  2012.	  október	  10.	  

	  
A	  munkáltatóval	  kapcsolatban	  további	  információt	  a	  http://konyvtar.mta.hu	  honlapon	  
szerezhet.	  


