
A	  Magyar	  Tudományos	  Akadémia	  Könyvtár	  és	  Információs	  Központ	  
Keleti	  Gyűjteménye	  

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

alapján	  pályázatot	  hirdet	  
	  

Közép-‐	  és	  Belső-‐Ázsia	  kutatással	  foglalkozó	  fiatal	  kutató	  
	  

munkakör	  betöltésére.	  
	  
	  
A	  közalkalmazotti	  jogviszony	  időtartama:	  Határozott	  idejű	  (26,5	  hónap).	  
	  
Foglalkoztatás	  jellege:	  Teljes	  munkaidő.	  
	  
A	  munkavégzés	  helye:	  1051	  Budapest,	  Széchenyi	  István	  tér	  9.	  
	  
A	  munkakörbe	  tartozó	  lényeges	  feladatok:	  
	  
A	  Keleti	  Gyűjtemény	  állományában	  lévő	  mongol	  dokumentumok	  gyarapítása,	  
feldolgozása;	  kapcsolattartás	  a	  térség	  szakkönyvtáraival;	  a	  térségből	  érkező,	  illetve	  a	  
Közép-‐	  és	  Belső-‐Ázsia	  iránt	  érdeklődő	  kutatók	  fogadása	  és	  szakszerű	  tájékoztatása.	  
	  
Illetmény	  és	  juttatások:	  
	  
Az	  illetmény	  megállapítására	  és	  a	  juttatásokra	  a	  Közalkalmazottak	  jogállásáról	  szóló	  
1992.	  évi	  XXXIII.	  törvény	  rendelkezései	  az	  irányadók.	  
	  
Pályázati	  feltételek:	  
	  
§ Egyetem,	  mongol	  szak;	  
§ angol	  nyelvből	  felsőfokú	  C	  típusú	  általános	  nyelvvizsga,	  tárgyalási	  szintű	  nyelvtudás;	  
§ felhasználói	  szintű	  MS	  Office	  (irodai	  alkalmazások);	  
§ 30	  évnél	  fiatalabb,	  büntetlen	  előélet.	  
	  
A	  pályázat	  elbírálásánál	  előnyt	  jelent:	  
	  
§ Országismeret,	  helyismeret	  –	  1	  év	  alatti	  szakmai	  tapasztalat;	  
§ felhasználói	  szintű	  MS	  Windows	  NT/2000/XP;	  
§ jó	  kommunikációs	  készség;	  
§ tibeti	  nyelvismeret.	  
	  
Elvárt	  kompetenciák:	  
	  
§ A	  térség	  kiadói	  piacának	  ismerete,	  a	  gyűjtőkörhöz	  kapcsolódó	  forrásismeret.	  
	  
Előnyt	  jelentő	  kompetenciák:	  
	  
§ Kutatási	  módszerek	  alkalmazása.	  
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A	  pályázat	  részeként	  benyújtandó	  iratok,	  igazolások:	  
	  
§ Szakmai	  önéletrajz;	  
§ végzettséget	  igazoló	  dokumentumok	  másolata;	  
§ 3	  hónapnál	  nem	  régebbi	  erkölcsi	  bizonyítvány	  vagy	  annak	  másolata.	  
	  
A	  munkakör	  betölthetőségének	  időpontja:	  
	  
A	  munkakör	  a	  pályázatok	  elbírálását	  követően	  azonnal	  betölthető.	  
	  
A	  pályázat	  benyújtásának	  határideje:	  2013.	  október	  4.	  
	  
A	  pályázati	  kiírással	  kapcsolatosan	  további	  információt	  dr.	  Kelecsényi	  Ágnes	  
osztályvezető	  nyújt	  a	  411-‐6275-‐ös	  telefonszámon.	  
	  
A	  pályázatok	  benyújtásának	  módja:	  
	  
Elektronikus	  úton	  dr.	  Kelecsényi	  Ágnes	  részére	  a	  kelecsenyi.agnes@konyvtar.mta.hu	  e-‐
mail	  címen.	  
	  
A	  pályázatok	  elbírálásának	  módja,	  rendje:	  
	  
A	  benyújtott	  pályázatok	  alapján	  3–4	  fő	  kiválasztása	  személyes	  elbeszélgetésre,	  majd	  az	  
interjú	  után	  döntés.	  	  
	  
A	  pályázat	  elbírálásának	  határideje:	  2013.	  október	  10.	  
	  
A	  pályázati	  kiírás	  további	  közzétételének	  helye	  és	  ideje:	  
	  
§ MTA	  Könyvtár	  és	  Információs	  Központ	  honlapja	  –	  2013.	  szeptember	  9.	  
§ MTA	  honlapja	  –	  2013.	  szeptember	  9.	  
	  
A	  munkáltatóval	  kapcsolatban	  további	  információt	  a	  http://www.konyvtar.mta.hu	  
honlapon	  szerezhet.	  


