
Az	  MTA	  Könyvtár	  és	  Információs	  Központ	  Igazgatósága	  

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

általános	  főigazgató-‐helyettes	  (magasabb	  vezető)	  

munkakör	  betöltésére.	  

	  

A	  közalkalmazotti	  jogviszony	  időtartama:	  Határozatlan	  idejű.	  

Foglalkoztatás	  jellege:	  Teljes	  munkaidő.	  

A	  vezetői	  megbízás	  időtartama:	  Határozott	  idejű	  (5	  éves).	  

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

A	  munkakörbe	  tartozó,	  illetve	  a	  vezetői	  megbízással	  járó	  lényeges	  feladatok:	  

Feladata	  az	  éves	  statisztikai	  jelentés,	  a	  szakmai	  beszámolók	  és	  tervek	  elkészítése,	  a	  

közbeszerzési	  eljárások	  összefogása,	  irányítása,	  az	  MTA	  KIK	  minőségi	  munkájának	  kialakítása,	  a	  

TQM	  megvalósítása,	  valamint	  részvétel	  és	  intézményi	  képviselet	  a	  hazai	  és	  nemzetközi	  szakmai	  

közéletben.	  Felügyeli	  és	  koordinálja	  az	  egyes	  szervezeti	  egységek	  munkáját.	  A	  főigazgató	  

általános	  helyettese.	  

Illetmény	  és	  juttatások:	  

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

XXXIII.	  törvény	  rendelkezései	  az	  irányadók.	  

Pályázati	  feltételek:	  

§ Főiskola,	  informatikus-‐könyvtáros	  szak;	  

§ angol	  nyelvből	  felsőfokú	  C	  típusú	  általános	  nyelvvizsga,	  tárgyalási	  szintű	  nyelvtudás;	  

§ könyvtárosi	  (legalább	  5	  év	  feletti)	  szakmai	  tapasztalat;	  

§ irodai	  alkalmazások	  (MS	  Office)	  gyakorlott	  szintű	  használata;	  

§ internetes	  alkalmazások	  felhasználói	  szintű	  használata;	  

§ vagyonnyilatkozat-‐tételi	  eljárás	  lefolytatása;	  

§ büntetlen	  előélet.	  

A	  pályázat	  elbírálásánál	  előnyt	  jelent:	  

§ Egyetem,	  angol	  nyelvű	  képzés;	  

§ könyvtárvezetői	  (1	  év	  alatti)	  szakmai	  tapasztalat;	  

§ levelező	  rendszerek	  (LotusNotes,	  Outlook)	  felhasználói	  szintű	  használata,	  
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Elvárt	  kompetenciák:	  

§ Kiváló	  szintű	  nemzetközi	  szakmai	  kapcsolatok;	  

§ kiváló	  szintű	  TQM	  elmélet	  és	  gyakorlat.	  

Előnyt	  jelentő	  kompetenciák:	  

§ Kiváló	  szintű	  szervezőkészség;	  

§ kiváló	  szintű	  szóbeli	  és	  írásbeli	  kommunikáció	  magyarul	  és	  angolul.	  

A	  pályázat	  részeként	  benyújtandó	  iratok,	  igazolások:	  

§ 2–3	  oldalas	  szakmai	  koncepció;	  

§ szakmai	  önéletrajz;	  

§ az	  iskolai	  végzettséget	  igazoló	  bizonyítványok	  másolata;	  

§ nyelvtudást	  igazoló	  bizonyítványok	  másolata;	  

§ 3	  hónapnál	  nem	  régebbi	  erkölcsi	  bizonyítvány	  másolata.	  

A	  munkakör	  betölthetőségének	  időpontja:	  

A	  munkakör	  legkorábban	  2015.	  november	  1.	  napjától	  tölthető	  be.	  	  

A	  pályázat	  benyújtásának	  határideje:	  2015.	  augusztus	  10.	  

A	  pályázati	  kiírással	  kapcsolatosan	  további	  információt	  Prof.	  Monok	  István	  főigazgató	  nyújt	  a	  

411-‐6302-‐es	  telefonszámon.	  

A	  pályázatok	  benyújtásának	  módja:	  

Elektronikus	  úton	  Prof.	  Monok	  István	  részére	  a	  monok.istvan@konyvtar.mta.hu	  e-‐mail	  címen.	  

A	  pályázatok	  elbírálásának	  módja,	  rendje:	  

A	  benyújtott	  pályázatok	  alapján	  egy	  3	  tagú	  bíráló	  bizottság	  kiválasztja	  a	  legalkalmasabbnak	  ítélt	  

jelölteket,	  és	  2–3	  főt	  behív	  személyes	  meghallgatásra.	  A	  beszélgetésen	  a	  szakmai	  felkészültséget	  

és	  rátermettséget	  a	  közalkalmazotti	  tanács	  és	  a	  szakszervezet	  vezetői	  is	  vizsgálják.	  Az	  intézmény	  

vezetője	  ezt	  követően	  hoz	  döntést	  a	  leendő	  munkatárs	  személyéről.	  

A	  pályázat	  elbírálásának	  határideje:	  2015.	  augusztus	  25.	  

A	  pályázati	  kiírás	  további	  közzétételének	  helye	  és	  ideje:	  

§ MTA	  honlapja	  –	  2015.	  július	  10.	  

§ MTA	  Könyvtár	  és	  Információs	  Központ	  honlapja	  –	  2015.	  július	  10.	  

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


