
A	  Magyar	  Tudományos	  Akadémia	  Könyvtár	  és	  Információs	  Központ	  
Gyűjteményszervezési	  Osztálya	  

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

pályázatot	  hirdet	  
	  

könyvtáros	  asszisztens	  
	  

munkakör	  betöltésére.	  
	  
A	  közalkalmazotti	  jogviszony	  időtartama:	  Határozatlan	  idejű.	  
	  
Foglalkoztatás	  jellege:	  Teljes	  munkaidő.	  
	  
A	  munkavégzés	  helye:	  1051	  Budapest,	  Arany	  János	  utca	  1.	  
	  
A	  munkakörbe	  tartozó,	  illetve	  a	  vezetői	  megbízással	  járó	  lényeges	  feladatok:	  
	  
A	  könyvtárba	  kerülő	  könyvek	  érkeztetése,	  a	  gyarapodás	  és	  apasztás	  nyilvántartása,	  
statisztikák	  készítése,	  leltári	  számok,	  raktári	  jelzetek	  generálása	  és	  szerkesztése,	  illetve	  
bevezetése	  az	  Aleph	  integrált	  könyvtári	  rendszer	  katalogizálási	  moduljába.	  A	  könyvek	  
szerelése	  és	  átadása	  további	  feldolgozásra.	  
	  
Illetmény	  és	  juttatások:	  
	  
Az	  illetmény	  megállapítására	  és	  a	  juttatásokra	  a	  Közalkalmazottak	  jogállásáról	  szóló	  
1992.	  évi	  XXXIII.	  törvény	  rendelkezései	  az	  irányadók.	  
	  
Pályázati	  feltételek:	  
	  
§ Középiskola/gimnázium,	  könyvtárosi	  asszisztens	  képesítés,	  
§ angol	  nyelvből	  középfokú	  B	  típusú	  általános	  nyelvvizsga,	  
§ orosz	  nyelvből	  középfokú	  B	  típusú	  általános	  nyelvvizsga,	  
§ szerzeményezés	  adminisztrációja	  –	  legalább	  5	  év	  feletti	  szakmai	  tapasztalat,	  
§ felhasználói	  szintű	  internetes	  alkalmazások,	  
§ büntetlen	  előélet.	  
	  
A	  pályázat	  elbírálásánál	  előnyt	  jelent:	  
	  
§ Középfokú	  képesítés,	  könyves	  területen	  szerzett	  képesítés,	  
§ Aleph	  integrált	  könyvtári	  rendszer	  használata;	  legalább	  1–3	  év	  szakmai	  tapasztalat.	  
	  
Elvárt	  kompetenciák:	  
	  
§ Precíz,	  pontos	  munkavégzés.	  
	  
Előnyt	  jelentő	  kompetenciák:	  
	  
§ Kiváló	  szintű	  rendszerező	  képesség.	  
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A	  pályázat	  részeként	  benyújtandó	  iratok,	  igazolások:	  
	  
§ Szakmai	  önéletrajz,	  a	  végzettséget,	  szakmai	  képzettséget	  igazoló	  bizonyítvány	  

másolata	  és	  3	  hónapnál	  nem	  régebbi	  erkölcsi	  bizonyítvány	  másolata.	  
	  
A	  munkakör	  betölthetőségének	  időpontja:	  
	  
A	  munkakör	  a	  pályázatok	  elbírálását	  követően	  azonnal	  betölthető.	  
	  
A	  pályázat	  benyújtásának	  határideje:	  2013.	  május	  20.	  
	  
A	  pályázatok	  benyújtásának	  módja:	  
	  
Elektronikus	  úton	  Jaksa	  Józsefné	  részére	  a	  gyujtszerv.allas@konyvtar.mta.hu	  
	  e-‐mail	  címen.	  
	  
A	  pályázat	  elbírálásának	  módja,	  rendje:	  
	  
A	  benyújtott	  pályázatok	  alapján	  8–10	  jelentkező	  kiválasztása	  személyes	  elbeszélgetésre.	  
Az	  írásos	  dokumentumok	  és	  a	  személyes	  elbeszélgetés	  alapján	  2–3	  jelölt	  kiválasztása	  
gyakorlati	  munkavégzésre.	  A	  4	  órás	  próbamunkát	  követően	  választjuk	  ki	  leendő	  
munkatársunkat.	  
	  
A	  pályázat	  elbírálásának	  határideje:	  2013.	  május	  27.	  
	  
A	  pályázati	  kiírás	  további	  közzétételének	  helye	  és	  ideje:	  
	  
§ MTA	  Könyvtár	  és	  Információs	  Központ	  honlapja	  –	  2013.	  április	  22.	  
§ MTA	  honlapja	  –	  2013.	  április	  22.	  
	  
A	  munkáltatóval	  kapcsolatban	  további	  információt	  a	  http://konyvtar.mta.hu	  honlapon	  
szerezhet.	  


