
	  
A	  Magyar	  Tudományos	  Akadémia	  Könyvtár	  és	  Információs	  Központ	  

Tudománypolitikai	  és	  Tudományelemzési	  Osztálya	  
	  

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

	  
fiatal	  kutató	  

	  
álláshely	  betöltésére.	  

	  
A	  közalkalmazotti	  jogviszony	  időtartama:	  Határozott	  idejű	  (36	  hónapos).	  
	  
Foglalkoztatás	  jellege:	  Teljes	  munkaidő.	  
	  
A	  munkavégzés	  helye:	  1051	  Budapest,	  Nádor	  u.	  7.	  
	  
A	  munkakörbe	  tartozó	  lényeges	  feladatok:	  
	  
Részvétel	  az	  MTA	  kutatóhálózatára	  vonatkozó	  teljesítményelemzési	  és	  az	  MTMT	  
adatbázishoz	  kötődő	  feladatokban,	  illetve	  a	  K+F	  Infotár	  rendszeres	  frissítésében.	  
	  
Illetmény	  és	  juttatások:	  
	  
Az	  illetmény	  megállapítására	  és	  a	  juttatásokra	  a	  Közalkalmazottak	  jogállásáról	  szóló	  
1992.	  évi	  XXXIII.	  törvény	  rendelkezései	  az	  irányadók.	  
	  
Pályázati	  feltételek:	  
	  
§ Egyetemi	  végzettség;	  
§ angol	  nyelvből	  középfokú	  C	  típusú	  általános	  nyelvvizsga,	  társalgási	  szintű	  

nyelvtudás;	  
§ MS	  Office	  irodai	  alkalmazások	  gyakorlott	  használata;	  
§ 30	  év	  alatti	  –	  kivételes	  esetben	  max.	  35	  éves	  –	  kor;	  
§ büntetlen	  előélet.	  
	  
A	  pályázat	  elbírálásánál	  előnyt	  jelent:	  
	  
§ Matematikai	  és/vagy	  információtudományi,	  illetve	  matematikai	  statisztikai	  tudás	  –	  1	  

év	  alatti	  szakmai	  tapasztalat;	  
§ empirikus	  társadalomtudományokban	  való	  jártasság	  –	  1	  év	  alatti	  szakmai	  

tapasztalat;	  
§ hálózatelemzésben	  való	  jártasság	  –	  1	  év	  alatti	  szakmai	  tapasztalat;	  
§ tudomány-‐	  és	  bibliometriai	  ismeretek	  –	  1	  év	  alatti	  szakmai	  tapasztalat;	  
§ gyakorlott	  szintű	  programozási	  ismeretek.	  
	  
Elvárt	  kompetenciák:	  
	  
§ Jó	  szintű	  elemzőkészség.	  
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Előnyt	  jelentő	  kompetenciák:	  
	  
§ Kiváló	  szintű	  elemzőkészség.	  
	  
A	  pályázat	  részeként	  benyújtandó	  iratok,	  igazolások:	  
	  
§ Az	  iskolai	  végzettséget	  igazoló	  okmányok	  másolatai;	  
§ a	  nyelvvizsgát	  igazoló	  bizonyítvány	  másolata;	  
§ 3	  hónapnál	  nem	  régebbi	  erkölcsi	  bizonyítvány	  másolata.	  
	  
A	  munkakör	  betölthetőségének	  időpontja:	  
	  
A	  munkakör	  legkorábban	  2013.	  szeptember	  15.	  napjától	  tölthető	  be.	  
	  
A	  pályázat	  benyújtásának	  határideje:	  2013.	  augusztus	  5.	  
	  
A	  pályázati	  kiírással	  kapcsolatosan	  további	  információt	  Soós	  Sándor	  nyújt	  a	  411-‐
6100/605,	  vagy	  a	  411-‐6396-‐os	  telefonszámon.	  
	  
A	  pályázatok	  benyújtásának	  módja:	  
	  
Elektronikus	  úton	  Soós	  Sándor	  részére	  a	  soos.sandor@konyvtar.mta.hu	  e-‐mail	  címen.	  

	  
A	  pályázatok	  elbírálásának	  módja,	  rendje:	  
	  
Az	  írásban	  benyújtott	  pályázatok	  alapján	  kiválasztunk	  10–12	  jelöltet,	  akiket	  személyes	  
elbeszélgetésre	  hívunk.	  A	  beszélgetés	  alapján	  választjuk	  ki	  azt	  a	  jelöltet,	  aki	  elnyeri	  a	  
fiatal	  kutatói	  állást.	  
	  
A	  pályázat	  elbírálásának	  határideje:	  2013.	  augusztus	  15.	  
	  
A	  pályázati	  kiírás	  további	  közzétételének	  helye	  és	  ideje:	  
	  
§ MTA	  Könyvtár	  és	  Információs	  Központ	  honlapja	  –	  2013.	  július	  10.	  
§ MTA	  honlapja	  –	  2013.	  július	  10.	  
	  
A	  munkáltatóval	  kapcsolatban	  további	  információt	  a	  http://www.konyvtar.mta.hu	  
honlapon	  szerezhet.	  


