PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója
kutatói álláshelyet hirdet
a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Társadalom és Kulturális Pszichológiai kutatócsoport
„Tudományos ügyintéző ”
közalkalmazotti munkakörének betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
•

a csoport adminisztratív ügyeinek az intézése, adatbevitel, kutatászervezés,
nemzetközi kapcsolatok szervezése, a kutatásokban való részvétel és a részvétel
jellegének és mélységének a függyvényében a kiértékelésben és az eredmények
tudományos konferenciákon és tudományos publikációkban való megjelentetésében
való részvétel.

Pályázati feltételek:
•
•

Végzettség: egyetemi diploma MA/MSc (lehetőség szerint pszichológia vagy
szociológia terén)
Magas szintű angol nyelvtudás

Előnyt jelent:
•
•

Tudományos kutatásban való jártasság (kvantitatív, statisztikai módszerek
ismerete, kvalitatív módszerekben való jártasság előny).
Tudományos publikációs tevékenység előnyt jelenthet

A jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben előírt rendelkezések az irányadók.
A közalkalmazotti jogviszony jellege, időtartama:
A kinevezés teljes munkaidőben, 1 év határozott időre szóló jogviszonyban (hosszabbítható)
A munkavégzés helye:
MTA Természettudományi Kutatóközpont (TTK) Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai
Intézet 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok, dokumentumok másolata
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevő
személyek megismerhetik
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (illetve nyilatkozat arról, hogy
tudomásul vette, az állás betöltésének a feltétele az erkölcsi bizonyítvány
bemutatása)

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.
A pályázattal kapcsolatos további információ:
Visszajelzést csak a személyes megbeszélésre behívott jelentkezők kapnak, az elküldött
pályázati anyagot elbírálás után megsemmisítjük, annak visszaküldésére nincs lehetőség.
A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot egy példányban elektronikus úton juttassa el a következő e-mail címekre:
szakaly.bernadett@ttk.mta.hu, valamint fulop.marta@ttk.mta.hu
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad: Prof. Fülöp Márta 70/313-8718
Budapest, 2018. június 18.

Dr. Pokol György
Főigazgató

