
A	  Magyar	  Tudományos	  Akadémia	  Könyvtár	  és	  Információs	  Központ	  Szakinformatikai	  

Osztálya	  

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

informatikus-‐könyvtáros	  

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:	  

Az	  MTA	  KIK	  integrált	  könyvtári	  informatikai	  rendszerének	  (Aleph)	  működtetése,	  konfigurálása,	  

fejlesztése,	  az	  egyes	  modulok	  és	  járulékos	  szoftverek	  (SFX,	  Primo,	  Metalib,	  stb.)	  összehangolása.	  

Statisztikai	  adatszolgáltatás,	  beszámolók	  és	  tervek	  készítése.	  Kapcsolattartás	  a	  könyvtári	  

osztályokkal	  és	  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:	  

! Főiskola,	  informatika-‐könyvtáros	  szak;	  

! angol	  nyelvből	  középfokú	  C	  típusú	  általános	  nyelvvizsga,	  társalgási	  szintű	  nyelvtudás;	  

! könyvtáros	  (legalább	  1–3	  év	  szakmai	  tapasztalat);	  

! gyakorlott	  szintű	  informatikai	  rendszerismeret;	  

! büntetlen	  előélet.	  

A	  pályázat	  elbírálásánál	  előnyt	  jelent:	  

! Egyetem,	  informatikus-‐könyvtáros	  szak;	  

! gyakorlott	  szintű	  programozási	  ismeretek;	  

! projekt-‐menedzsment.	  

Elvárt	  kompetenciák:	  

! Integrált	  könyvtári	  rendszerek	  jó	  szintű	  használata.	  
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Előnyt	  jelentő	  kompetenciák:	  

! Precíz,	  pontos	  munkavégzés;	  

! jó	  szintű	  szervezőkészség.	  

A	  pályázat	  részeként	  benyújtandó	  iratok,	  igazolások:	  

! Szakmai	  önéletrajz;	  

! iskolai	  végzettséget	  igazoló	  bizonyítványok	  másolata;	  

! 3	  hónapnál	  nem	  régebbi	  erkölcsi	  bizonyítvány	  másolata.	  

A	  munkakör	  betölthetőségének	  időpontja:	  

A	  munkakör	  a	  pályázatok	  elbírálását	  követően	  azonnal	  betölthető.	  

A	  pályázat	  benyújtásának	  határideje:	  2015.	  március	  30.	  

A	  pályázati	  kiírással	  kapcsolatosan	  további	  információt	  Holl	  András	  nyújt	  a	  411-‐6398-‐as	  

telefonszámon.	  

A	  pályázatok	  benyújtásának	  módja:	  

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

A	  pályázatok	  elbírálásának	  módja,	  rendje:	  

A	  benyújtott	  pályázatok	  alapján	  egy	  három	  tagú	  bíráló	  bizottság	  kiválasztja	  a	  legalkalmasabbnak	  

tűnő	  jelölteket,	  majd	  3–5	  fő	  személyes	  meghallgatása	  után	  dönt	  a	  leendő	  munkatárs	  személyéről.	  

A	  pályázat	  elbírálásának	  határideje:	  2015.	  április	  10.	  

A	  pályázati	  kiírás	  további	  közzétételének	  helye	  és	  ideje:	  

! MTA	  Könyvtár	  és	  Információs	  Központ	  honlapja	  –	  2015.	  március	  2.	  

! MTA	  honlapja	  –	  2015.	  március	  2.	  

! Katalist	  szakmai	  levelezőlista	  –	  2015.	  március	  2.	  

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

információt.	  


