MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
2015 szeptemberétől öt új fiatal kutatói állás betöltésére. Ennek keretében a
Földrajztudományi Intézet pályázatot hirdet

tudományos segédmunkatárs (fiatal kutató)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1112 , Budaörsi út 45.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az MTA CSFK Földrajztudományi Intézetében térképészeti tevékenység végzése,
különös tekintettel a Magyarország Nemzeti Atlaszával (MNA) kapcsolatos
munkálatokra. Az állást elnyerő kolléga kiemelt feladata lesz a térinformatikai
alkalmazások integrálási lehetőségeinek modellezése az MNA digitális változatában.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Egyetem, térképész MSc diploma,
nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
felső korhatár: 30 év (kivételes esetben 35 év, az MTA elnökének
engedélyével)
§ büntetlen előélet
§ cselekvőképesség
§
§
§

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ magyar állampolgárság, illetve a határon túli magyarság
§ felsőoktatási és/vagy térképészeti munkahelyen szerzett tapasztalat
§ web-kartográfiában szerzett tapasztalat
§ térinformatikai programok magas szintű ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes önéletrajz
iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata
(amennyiben nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített
fordítását, valamint a 2001. évi C. törvény alapján az elismerési vagy
honosítási eljárás eredményét igazoló okiratot)
§ eddigi szakmai tevékenység ismertetése
§
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (sikeres
pályázat esetén)
§
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők
megismerhetik
§
§

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nemerkényi Zsombor nyújt,
a 061-3092600/1452 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Elektronikus úton Dr. Kocsis Károly igazgató részére a
laczko.margit@csfk.mta.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat az intézeti igazgató és az MTA CSFK FTI általa felkért két tagjából álló
Bíráló Bizottság véleményezi az MTA CSFK főigazgatója részére 2015. augusztus
15-ig, a főigazgató döntését 2015. augusztus 20-ig meghozza és a pályázókat
elektronikus úton értesíti.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§
§

MTA honlap - 2015. június 16.
MTA CSFK honlap - 2015. június 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Beküldéskor kérjük a tárgyban feltüntetni a következőt: „FTI fiatal kutató 2015”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csfk.mta.hu honlapon
szerezhet.

Nyomtatás

