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A Magyar Tudom6nyos Akad6mia Biilcs6szettudomdnyi Kutat6kiizpont
f oigaz gatbj a P iiY inatot hirdet

IJ gy int 6z 6 -a d m in iszt r 6to r (intfizeti ti tki rs 6 gv ezet6)"

ko zalkalmazotti munkakdr6nek b et6 1t6 s 6re

Munkaktiri feladat:

Az MTA BTK Irodalomtudomfunyi Intdzet igazgatoi titk6rs6gi feladatainak teljes koni

ell6t6sa, adminisztrativ teend6inek ififog6 6s teljes k6ni v6,gzdse. Az intezetigazgato

munkSj6nak t1mogattsa. Az rntezeti tudom6nyos kutat6k adminisztratfv iigyeinek int6z6se.

Bel- er kiilf6ldi utaz6sok nyilvSntart6sa 6s szerYezfse, konferenci6k, tudom5nyos

rendezv6nyek szervez6se, vend6gfogadSsok lebonyolit6sa, pblydzatok, projektek hivatali

i.igyint6z6s6ben val6 krizremtikodds. Elektronikus iktat6s. Kapcsolattart6s az MTA, a

*inirrt6.irnrrok, tudom6nyos, kultur6lis 6s fels6oktat6si int6zm6nyek, kdnyvkiad6k, nyomdSk

munkatiirsaival, az MTA BTK foigazgat6i titkdrsiryftval, a kutat6kdzpont tdbbi

tagintdzmenydvel. Szoros munkakapcsolat az intdzet tudomSnyos titkdr6val, kriliigyi
titkdrdval 6s osztillyvezet6ivel. Az anyagbeszerzds megszervezdse 6s nyilv6ntart6sa, a

lelthrozds 6s a selejtezds t{nyitdsa.

Piiyhzati felt6telek:

- felsofokri v6gzetts6g brlrmilyen tertileten (humrintudom6nyi diploma el6nlt jelent)

vagy kdz6pfokir p6nziigyi-sz6mviteli v6 gzetts6 g,

- MS Office (irodai) alkalmazdsok 6s i.igyviteli rendszerek gyakorlott szintii ismerete

(tov6bbi informatikai hozzdertes e16n1t j elent),
- koz6pfokri, t6rsalgrisi szintri angol nyelvtud6s (tovribbi nyehtud6s el6nyt jelent),

- magyar6llampolgSrs6g, bi.intetlenel66let,
- apillydzat elnyercse eset6n 3 h6napn6l nem r6gebbi erkdlcsi bizonyitvdny.

Apiiydzat elbir6l5sa soriln el6nyben r6szesiil az a jelentkezo, aki sz6les kiini tapasztalattal 6s

hosszabb idejri gyakorlattal rendelkezik a munkak<ir ellilthsithoz.

Jog61l6s6ra, illetmdny6re 6s egydb juttat6saira a kozalkalmazottak jogti115s6r61 sz6l6 1992. evi
XXXII. tdrv6ny rendelkez6sei az irrinyad6ak.

A kinevezes hatdrozott id6re szol, 4 h6napos pr6baido kikcit6s6vel. A kdzalkalmazotti
jogviszony id6tartama: maximum 36 h6nap (meghosszabbithat6). Teljes munkaidS, heti 40

6r6s munkaid6ben.

A munkakdr apiiydzatok elbfr6l6s6t k6vetSen azonnal betolthet6.

A p6ly flzatnak tartalmaznia kell:

szakmai on6letrajzot 6sk1zzel irott motiv6ci6s levelet,
iskolai vlgzettsdget, nyehtud6st 6s b6rmilyen tov6bbi k6pesit6st igazolo
bizony itv itnyok m6s o I at ait,
nyilatkozatot arr6l, hogy a pillydzati anyagban 1'alelhat6 szem6lyes adatokat az

elj rir6ssal o s szeftig g6sb en a Kutat6kdzpont kezelheti.



Ap[lyinatoknak egy p6ldanyban20lT.szeptember 15. napjaig kell bedrkezniiik

az MTA Biilcs6szettiiomfnvi Kutat6kozpont (Postacim: 1453 Budapest, Pf': 33')

lev6lcimdre.

A zixtborit6kra k6rjiik tdimi;

,,Piiyizttiiryint6z6-adminisztr{tor munkakiirre - MTA BTK-KP/3354-112017"

Apilyinzt elbirikflsinak hatrf,rideje: 2017. okt6ber 15'

A munkriltat6val kapcsolatban inform6ci6t a www.mta.hu honlapon szerezhet'

Apfulydnati kifris tovfbbi kdr,zfitfitelilnek helye, ideje:

, www.kozieallas.hu -zAfi. augusztus 10.

. www.mta.hu -2017- augusztus 10.
, www.btk.mta.hu -2017 -augusztus 10.
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