PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
főigazgatója
Kutatói álláshelyet hirdet az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
MTA TTK Lendület Fejlődéstani és Transzlációs Idegtudomány Kutatócsoport (MTA TTK Lendület
Developmental and Translational Neuroscience Research)
„Tudományos asszisztens” munkakörének betöltésére.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Téma: Neurobiológiai védő- és rizikófaktorok (jutalom feldolgozás) illetve funkcionális károsodások
longitudinális megfigyelése ADHD és komorbid externalizációs tüneteket mutató és nem mutató
serdülőkorúaknál
- A tudományos asszisztens az MTA TTK Lendület Fejlődéstani és Transzlációs Idegtudomány
Kutatócsoport munkájába kapcsolódik be. Fő feladatai
o Klinikai vizsgálatok adminisztratív és szervezési feladatainak ellátása (pl. betegek/résztvevők
adatainak kezelése, rekrutálás és betegek/résztvevők bevonásának szervezése,
betegek/résztvevők nyomon követése, kapcsolattartás, klinikai vizsgálatok megszervezése,
időpontok egyeztetése)
o Klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos kommunikációs feladatok
o Pályázatokhoz tartozó kérdőíves adatok felvétele, elemzése
o Részvétel külföldi és belföldi találkozókon, konferenciákon, tréningeken
Pályázati feltételek:
• Egyetemi diploma (biológia, pszichológia vagy társ szakmák)
• Középfokú „C” típusú angol nyelvvizsga
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú „C” típusú angol nyelvvizsga
• Klinikai vizsgálatokban szerzett tapasztalat előny, de nem elvárás
• Precíz adminisztrációs képesség
A jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított
1992. évi XXXIII. törvényben előírt rendelkezések alkalmazandók.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony egyéves
szerződéssel, amely évente hosszabbítható – 3 hónap próbaidő kikötéssel.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz;
• az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok, dokumentumok másolata
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.

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: legkorábban 2018. augusztus 1.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. augusztus 01.
A pályázatok benyújtásának módja (illetve további felvilágosítást ad):
elektronikus úton Bunford Nóra részére a bunford.nora@ttk.mta.hu e-mail címre.
Budapest, 2018. június 25.
Dr. Pokol György
főigazgató

