
 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 

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

pályázatot hirdet az 
 

munkaügyi előadó 
 

munkakör betöltésére. 
 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű. 
 
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás. 
 
A munkavégzés helye: 1051 Budapest, Arany János utca 1. 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
 
A közalkalmazottak jogviszonyával kapcsolatos teljes körű munkaügyi feladatok 
ellátása, a kinevezési okmány elkészítésétől a felmentésig minden fázisra kiterjedően. A 
törvényben előírt adatszolgáltatások és jelentések készítése, nyilvántartások vezetése. 
 
Illetmény és juttatások: 
 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 
 
 Középfokú képesítés – munkaügyi előadó; 
 költségvetési intézményben szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat; 
 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások); 
 büntetlen előélet. 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 
 Emelt szintű szakképesítés, munkaügyi szakelőadó; 
 KJT és a kapcsolódó vhr gyakorlati alkalmazása (legalább 1–3 év szakmai 

tapasztalat); 
 KIR program gyakorlati alkalmazása (legalább 1–3 év szakmai tapasztalat); 
 felhasználói szintű internetes alkalmazások; 
 udvarias viselkedés. 
 
Elvárt kompetenciák: 
 
 Kiváló szintű kommunikációs készség; 
 kiváló szintű kapcsolatteremtő és kapcsolatápoló képesség. 
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Előnyt jelentő kompetenciák: 
 
 Kiváló szintű precíz, pontos munkavégzés. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 
 Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata; 
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 8. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Katona Edit nyújt a 
411-6100/658-as telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
 
Elektronikus úton Nagyné Katona Edit részére a katona.edit@konyvtar.mta.hu e-mail 
címen. 
 
A pályázatok elbírálásának módja, rendje: 
 
A benyújtott pályázatok közül szakmai zsűri kiválaszt 6–8 alkalmas jelöltet, akiket 
személyes elbeszélgetés keretében meghallgat. Az interjú alapján történik a munkatárs 
kiválasztása. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 11. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje: 
 
 MTA Könyvtár és Információs Központ honlapja – 2013. szeptember 16. 
 MTA honlapja – 2013. szeptember 16. 
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.konyvtar.mta.hu 
honalapon szerezhet. 
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