
 
 

 

A	  Magyar	  Tudományos	  Akadémia	  Könyvtár	  és	  Információs	  Központ	  

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

könyvkötő	  

munkakör	  betöltésére.	  

	  

A	  közalkalmazotti	  jogviszony	  időtartama:	  Határozatlan	  idejű.	  

Foglalkoztatás	  jellege:	  Teljes	  munkaidő.	  

A	  munkavégzés	  helye:	  1118	  Budapest,	  Etele	  út	  59–61.	  

A	  munkakörbe	  tartozó	  lényeges	  feladatok:	  

Folyóiratok	  évfolyamainak	  bekötése	  és	  elhasznált,	  megrongálódott	  könyvek	  újrakötése	  

szortiment	  kötéssel.	  Alkalmanként	  a	  restaurálási,	  állományvédelmi	  feladatokhoz	  kiegészítő	  

tevékenység	  végzése.	  

Illetmény	  és	  juttatások:	  

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

XXXIII.	  törvény	  rendelkezései	  az	  irányadók.	  

Pályázati	  feltételek:	  

! Emelt	  szintű	  szakképesítés,	  könyvkötő;	  

! kézi	  kötés	  (legalább	  5	  év	  feletti	  szakmai	  tapasztalat);	  

! büntetlen	  előélet.	  

A	  pályázat	  elbírálásánál	  előnyt	  jelent:	  

! Felsőfokú	  képesítés,	  papír-‐	  és	  könyvrestaurátor;	  

! könyvrestaurálás	  (legalább	  3–5	  év	  szakmai	  tapasztalat);	  

! MS	  Office	  (irodai	  alkalmazások)	  felhasználói	  szintű	  használata.	  

Elvárt	  kompetenciák:	  

! Gyors	  és	  precíz	  munkavégzés.	  

Előnyt	  jelentő	  kompetenciák:	  

! Tiszta,	  pontos	  munkavégzés.	  

A	  pályázat	  részeként	  benyújtandó	  iratok,	  igazolások:	  

! Szakmai	  önéletrajz;	  
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! iskolai	  végzettséget	  igazoló	  dokumentumok	  másolata;	  

! 3	  hónapnál	  nem	  régebbi	  erkölcsi	  bizonyítvány	  másolata;	  

! motivációs	  levél	  

A	  munkakör	  betölthetőségének	  időpontja:	  

A	  munkakör	  a	  pályázatok	  elbírálását	  követően	  azonnal	  betölthető.	  	  

A	  pályázat	  benyújtásának	  határideje:	  2015.	  február	  20.	  

A	  pályázati	  kiírással	  kapcsolatosan	  további	  információt	  Kohl	  Gyula	  nyújt	  a	  481-‐1122-‐es	  

telefonszámon.	  

A	  pályázatok	  benyújtásának	  módja:	  

Elektronikus	  úton	  Kohl	  Gyula	  részére	  a	  kohl.gyula@konyvtar.mta.hu	  e-‐mail	  címen.	  

A	  pályázat	  elbírálásának	  módja,	  rendje:	  

A	  benyújtott	  pályázatok	  alapján	  kiválasztásra	  kerülnek	  a	  legalkalmasabbnak	  tűnő	  jelöltek,	  akik	  

személyes	  beszélgetésen	  vesznek	  részt.	  A	  benyújtott	  pályázati	  anyag	  és	  a	  beszélgetés	  alapján	  3	  

tagú	  bíráló	  bizottság	  dönt	  a	  legsikeresebb	  pályázó	  alkalmazásáról.	  

A	  pályázat	  elbírálásának	  határideje:	  2015.	  március	  5.	  

A	  pályázati	  kiírás	  további	  közzétételének	  helye	  és	  ideje:	  

! MTA	  Könyvtár	  és	  Információs	  Központ	  honlapja	  –	  2015.	  január	  23.	  

! Katalist	  elektronikus	  levelezőlista	  –	  2015.	  január	  23.	  

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

szerezhet.	  


