
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

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

pályázatot hirdet

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Gazdasági Igazgatóság

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016. február 29-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1121 , Konkoly T. M. út 15-17.

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

- Az MTA CSFK pályázati és támogatásszerzési lehetőségeinek felmérése, vizsgálata -
Pályázatírás, pályázatfigyelés - Pályázati együttműködési lehetőségek feltérképezése,
csatlakozás  menedzselése  -  Projekttervezési  feladatok  ellátása  -  Pályázatokkal
kapcsolatos  tevékenység  irányítása,  koordinálása  -  Projektek  teljes  körű
dokumentációjának  elkészítése  -  Kapcsolattartás  a  támogatásokat  kezelő
intézményekkel  -  Pályázati  tanácsadás -  Külföldi pályázati  dokumentációk  fordítása,
belső szabályozórendszerbe adaptálása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

§         Főiskola, szakirányú (gazdasági, műszaki vagy jogi) felsőfokú (egyetemi
vagy főiskolai diploma) végzettség,

§         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
§         Professzionális szintű Számítógépes ismeret,
§         büntetlen előélet
§         cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§         Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,
§         költségvetési szervnél szerzett releváns szakmai gyakorlat
§         projektek menedzselésében szerzett legalább 2 éves tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§          a pályázó részletes,  fényképes szakmai önéletrajzát,  beleértve a pályázó
eddigi  munkahelyeinek,  munkaköreinek  és  szakmai  tevékenységének
ismertetése

§         iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata
§         nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
§          nyilatkozatot  arról,  hogy a pályázó hozzájárul,  hogy személyes adatait  a

pályázati eljárásban résztvevők megismerheteik és kezelhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

IKT: CSFK/1-32-2015



A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 14.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Elektronikus úton Timárné Deibler Ilona gazdasági igazgató részére a

allas.palyazat@csfk.mta.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltéséről a kiválasztott jelöltek személyes meghallgatását követően a
gazdasági igazgató javaslata alapján a főigazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         MTA CSFK honlap - 2015. július 27.
§         MTA honlap - 2015. július 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A  pályázatok  beküldésekor  az  üzenet  tárgyaként  a  „pályázati  ügyintéző”  szöveget
kérjük feltüntetni.

 
 

Nyomtatás

Ábrahám Péter 
    főigazgató




