A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ EISZ Titkársága
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
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 lényeges feladatok:
Az EISZ online felületeinek folyamatos karbantartása, frissítése, szakmai tájékoztatás nyújtása
hagyományos és modern eszközökkel. Új termékek és szolgáltatások megismerése, kiadói
bemutatók, ismertetők szervezése, kapcsolattartás nemzetközi és hazai szervezetekkel, a
Compass adatbázis gondozása, fejlesztése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskolai végzettség, informatikus könyvtáros;

§

angol nyelv, tárgyalási szintű nyelvtudás;

§

internetes alkalmazások felhasználói szintű ismerete;

§

alapszintű programozási ismeretek;

§

büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Egyetemi végzettség;

§

elektronikus tartalomszolgáltatás – 1 év alatti szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
§

Kiváló szintű írásbeli és szóbeli kommunikáció magyar és angol nyelven.

Előnyt jelentő kompetenciák:
§

Kiváló szintű problémamegoldó képesség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Szakmai önéletrajz;

§

iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata;

§

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata;

§

motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Urbán Katalin osztályvezető nyújt a
411-6325-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Urbán Katalin részére az urban.katalin@konyvtar.mta.hu e-mail címen.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatok alapján kiválasztunk 4–6 pályázót, akiket személyes beszélgetésre
hívunk. A beszélgetés egy része angol nyelvű kommunikációra épül, ami szóbeli szituációs
gyakorlatból és írásbeli kommunikációból áll. Ennek alapján dönt a bizottság a leendő
munkatárs kiválasztásáról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje:
§

MTA Könyvtár és Információs Központ honlapja – 2016. augusztus 17.

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

