A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet az
fiatal kutató
álláshely betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű (36 hónapos; 2016.
szeptember 15–2019. szeptember 14.)
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 1051 Budapest, Arany János u. 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
MTA történeti bibliográfiai adatbázis és digitális könyvtár létrehozása, az MTA Könyvtár
és Információs Központ történetének kutatása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetemi végzettség, történelem, művelődéstörténet, vagy kulturális örökség
szakirány;

§

német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga;

§

latin nyelvtudás (legalább 1–3 év szakmai tapasztalat);

§

MS Office (irodai alkalmazá sok) felhaszná ló i szintű haszná lata;

§

30 év alatti életkor;

§

büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga;

§

tudományos publikációk (legalább 1–3 év szakmai tapasztalat);

§

paleográfiai tanulmányok (legalább 1–3 év szakmai tapasztalat);
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§

internetes alkalmazások felhasználói szintű használata.

Elvárt kompetenciák:
§

Kiváló szintű precíz, pontos, önálló munkavégzés.

Előnyt jelentő kompetenciák:
§

Kiváló szintű kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló bizonyítványok másolata;

§

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. szeptember 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 6.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Gaálné Kalydy Dóra főigazgató-helyettes részére a
titkarsag@konyvtar.mta.hu e-mail címen.
A pályázatok elbírálásának módja, rendje:
Az írásban benyújtott pályázatok alapján kiválasztunk 3–5 jelöltet, akiket személyes
beszélgetésre hívunk. Ennek alapján választjuk ki azt a jelöltet, aki elnyeri a fiatal kutatói
állást.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje:
§

MTA Könyvtár és Információs Központ honlapja – 2016. június 8.

§

Magyar Tudományos Akadémia honlapja – 2016. június 8.

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

