
A	  Magyar	  Tudományos	  Akadémia	  Könyvtár	  és	  Információs	  Központ	  

Informatikai	  Osztálya	  

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

informatikus	  

munkakör	  betöltésére.	  

	  

A	  közalkalmazotti	  jogviszony	  időtartama:	  Határozatlan	  idejű.	  

Foglalkoztatás	  jellege:	  Teljes	  munkaidő.	  

A	  munkavégzés	  helye:	  1051	  Budapest,	  Arany	  János	  utca	  1.	  

A	  munkakörbe	  tartozó	  lényeges	  feladatok:	  

§ Könyvtári	  informatikai	  szolgáltatások	  tervezése,	  telepítése,	  konfigurálása,	  üzemeltetése;	  

§ Linux	  rendszergazdai	  feladatok	  ellátása.	  

Illetmény	  és	  juttatások:	  

Az	  illetmény	  megállapítására	  és	  a	  juttatásokra	  a	  Közalkalmazottak	  jogállásáról	  szóló	  1992.	  évi	  

XXXIII.	  törvény	  rendelkezései	  az	  irányadók.	  

Pályázati	  feltételek:	  

§ Felsőfokú	  képesítés,	  informatikus;	  

§ angol	  nyelv	  alapszintű	  ismerete;	  

§ számítógépes	  rendszergazdai	  tapasztalat,	  1	  év	  alatti	  szakmai	  tapasztalat;	  

§ professzionális	  szintű	  informatikai	  rendszerismeret;	  

§ professzionális	  szintű	  rendszergazdai	  ismeretek;	  

§ büntetlen	  előélet.	  

A	  pályázat	  elbírálásánál	  előnyt	  jelent:	  

§ Egyetem,	  informatika,	  könyvtár-‐informatika;	  

§ angol	  nyelvből	  nyelvvizsga,	  tárgyalási	  szintű	  nyelvtudás;	  

§ könyvtári	  informatikai	  szolgáltatások	  (OPAC,	  repozitórium),	  legalább	  1–3	  év	  szakmai	  

tapasztalat;	  

§ gyakorlott	  szintű	  programozási	  ismeretek;	  

§ gyakorlott	  szintű	  internetes	  alkalmazások;	  
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§ önálló	  munkavégzés.	  

Elvárt	  kompetenciák:	  

§ Kiváló	  szintű	  linuxos	  szerverszolgáltatások	  telepítése,	  konfigurálása.	  

Előnyt	  jelentő	  kompetenciák:	  

§ Kiváló	  szintű	  adatbázis	  kezelés.	  

A	  pályázat	  részeként	  benyújtandó	  iratok,	  igazolások:	  

Szakmai	  önéletrajz,	  a	  végzettséget	  igazoló	  bizonyítványok	  másolata,	  3	  hónapnál	  nem	  régebbi	  

erkölcsi	  bizonyítvány	  másolata,	  referencialevél.	  

A	  munkakör	  betölthetőségének	  időpontja:	  

A	  munkakör	  a	  pályázatok	  elbírálását	  követően	  azonnal	  betölthető.	  	  

A	  pályázat	  benyújtásának	  határideje:	  2013.	  december	  10.	  

A	  pályázati	  kiírással	  kapcsolatosan	  további	  információt	  Holl	  András	  nyújt	  a	  (+36-‐1)	  411-‐6387-‐

es	  telefonszámon.	  

A	  pályázat	  benyújtásának	  módja:	  

Elektronikus	  úton	  Holl	  András	  részére	  a	  titkarsag@konyvtar.mta.hu	  e-‐mail	  címen.	  

A	  pályázatok	  elbírálásának	  módja,	  rendje:	  

A	  benyújtott	  pályázatok	  alapján	  kiválasztjuk	  a	  legalkalmasabbnak	  tűnő	  jelölteket,	  akiket	  

behívunk	  elbeszélgetésre.	  Ezt	  követően	  vezetői	  döntés	  születik	  a	  jelölt	  kiválasztásáról.	  

A	  pályázat	  elbírálásának	  határideje:	  2013.	  december	  20.	  

A	  pályázati	  kiírás	  további	  közzétételének	  helye	  és	  ideje:	  

§ MTA	  Könyvtár	  és	  Információs	  Központ	  honlapja	  –	  2013.	  november	  18.	  

§ MTA	  honlapja	  –	  2013.	  november	  18.	  

§ Katalist	  elektronikus	  levelezőlista	  –	  2013.	  november	  18.	  

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


