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A Ma gya r Tudo m6 nyos Akad6mia Bii lcs6szettudo m6 nyi Kutat6 kiizpo nt

foigazgat6j a p 6ly azatot hirdet

,rkdnyvtiros, informatikus kiinyvtiros"
kozalkalmazotti munkak6r6nek betciltdsdre

Munkakiiri feladat:

az MTA BTK Tdrt6nettudominyi lntlzet kdnyvtrir6ban sz6les koni feladatok ell6tisa:
kiadvrinyok bibliogr6fiai leiriisa a HUNTEKA rendszerben, olvas6szolg6lati feladatok
ell6tris4 id6szaki kiadv6nyok 6rkeztet6se, kdnyvtarkdzi kdlcsdnz6s lebonyolitasa, rdszv6tel a
kdnyvtriri leltrlroz6sban, apasztiisban, gyarapit6sban, raktlri munka, cserekapcsolatok tlpol6sa,
adminisztnilisa.

Piiyinati felt6telek:
- fels6fokri vdgzetts6g, sz6les kcirti szrimitfstechnikai ismeretek, els6sorban offrce

alkalmaz6sok gyakorlott haszniilata,
- integr:ilt kdnyvtriri rendszerek ismerete,
- digit6lis ir6stud6s (adatbrizisok haszntllata, digitalizdlSs stb.),
- idegen nyelv(ek) ismerete (els6sorban angol),
- magyar 6llampolgars6g, biintetlen el66let.

A piiyizat elbirilisinil el6nyt jelent:

- tort6nelem vagy nyelv (els6sorban angol vagy n6met) szakos MA v6gzetts6g,
- fels6fokrikonyvtrlrosi v6gzetts6g,
- szlix nyelvek valamelyik6nek ismerete,
- HunT6ka vagy egy6b integr6lt kdnyvtriri rendszer ismerete,
- sokr6tii kdnyvtriri szakmai tapasztalat,
- MTMT adminisztr6tori gyakorlat.

Elvdrt kompetenciik:

- kivril6 inisbeli 6s sz6beli kommunikiici6s k6szs6g,
- probldmamegold6kdszs6g,
- precizit6s,
- rugalmass6g,
- k<inyvklrszakmainyitotts6g,
- hajland6srlg rij dolgok megtanuliis6ra,
- terhelhet6s6g (fizikai is),
- csapatmunkiiraval6 hajland6srig.

El6nyt jelent6 tapasztalat:

- Szakkdnyvtarban vagy kutat6krinyvt"lrban szerzetl gyakorlat, szakmai tapasztalat.



Jog6llasara, illetm6ny6re 6s egy6b juttat6saira a kdzalkalmazottakjog6llasar6l sz6l6 1992. €vi
XXXIII. t6rv6ny rendelkez6sei az irrinyad6ak.

A kinevez6s hatilrozott id6re sz6l, 4 h6napos pr6baid6 kikdt6s6vel. A kozalkalmazotti
jogviszony id6tartama: maximum 12 h6nap (meghosszabbithat6). Teljes munkaido, heti 40

6r6s munkakOr.

A munkakdr az elbir6l6st kovetSen azonnal betrilthet6.

A piiy inatnak tartalmaznia kell :

szakmai on6letrajzot eskezzel irott motiv6ci6s levelet,

iskolai v6gzetts6get 6s nyelvtud6st igazol6 bizonltvtlnyok m6solatait,
piiyiaat elnyer6se esetdn h6rom h6napn6l nem regebbi erkdlcsi bizonyitv6nyt,
nyilatkozatot arr6l, hogy a pilyazati anyagban tal6lhat6 szem6lyes adatokat az

elj 6r6ssal dsszefiigg6sben a kutat6kdzpont kezelheti.

A,piiyinatoknak egy p6ldinyban kiz6r6lag postai riton 2019. jrtfius.5. napjiig kell
be6rkezniiik

az MTA B0lcs6szettudominyi Kutat6kiizpont (Postacim: 1453 Budapest, Pf.: 33.)
lev6lcim6re.

A zitrt borit6kra k6rjiik r6imr:

,,P fily izat k0nyvtiros, info rmatikus kii nyvt6 ros m unkakii rre -
MTA BTK-KP/2254-L 12019."

Apiiyinat elbirilisinak hatiridejez 2019. ougusztus 15.

A munk6ltat6val kapcsolatban tovribbi inform6ci6t a www.btk.mta.hu honlapon szerezhet.

Apiiyilzati kiiris tovibbi k6zz6t6tel6nek helye, ideje:

. www.mta.hu -20l9.jrinius 7.

. www.btk.mta.hu -2jlg.junius 7.

. www.kozisallas.hu -2019.j[nius 7.
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