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A Btilcs6szettudom6nyi Kutat6kdzpont
f ili gazgat6j a p 6ly inatot hi rd et

,,tudominyos szolgiltatri, tiryint6z6-adminisztr {tor,,
ko zalkalm azotti m unkakrir b etci I t6 s 6re

Munkaktirbe tartoz6 f6bb feladatok:
- a Bdlcs6szettudom6nyi Kutat6kdzpont Irodalomtudom6nyi lntdzet igazgatojinak,

titkrlrsrigrinak 6 s kutat6 inak adm inisztrativ t6mo gatiis a,
- az intezet telefonkcizpontj6nak kezel6se, iizenetek 6tv6tele, tigyelettart6s,
- postai ktildem6nyek 6tv6tele, szdtoszt6sa,
- dokument6ci6k, kdnyvek fenymrisol6sa, szkennel6se,
- az int€zet tudomdnyos 6s adminisztrativ adatbrizisainak feltriltdse, adatok rdgzit6se 6s

kezel6se,
- leltriroz6si 6s nyilvdntart6si feladatokban, iktat6sban 6s iratt6rozdsban val6

krizremtikdd6s,
- k<izremtikcid6s az intezeti honlap szerkeszt6s6ben 6s tizemeltetds6ben,
- rdszvftel az intezeti, esetenk6nt kutatokozponti rendezv6nyek szervez6s6ben,

lebonyolitiis6ban.

A kinevez6s hat6rozott id6re sz6l, 4 h6napos pr6baidd kikot6s6vel. A kcizalkalmazotti
jogviszony id6tartama: 12 h6nap, napi 8 6r6s munkaidSben.

Jog6llasrira, illetm6nydre 6s egy6b juttatrisaira a krizalkalmazottakjog6ll6s6r6l sz6l6 1992. evi
XXXIII. tdrv6ny rendelkezdsei az irdnyad6ak.

A munkav0gzfls kezdete: 2020. januir2.

Piiyiruati felt6telek:
- legal6bb kdzdpfokti iskolai v6gzetts6g,
- felhaszn6l6i szintii sz6mitilstechnikai 6s MS Office (irodai alkalmaz6sok) ismeretek,
- magyar 6llampolgars6g, btintetlen elo6let,
- apilyazat elnyer6se esetdn 3 h6napn6l nem r6gebbi erkolcsi bizonyitv6ny.

Az elbirilitsnril el6nyt jelent:
- B kateg6riiis jogositviiny,
- angol (vagy mds idegen) nyelv legal6bb t6rsalg6si szintri hasznilat4
- a munkakdr szempontj6b6l relev6ns brirmely szakk6pesit6s,
- j6 kommunik6ci6s k6pess6g.

A p i.Iy inat r6szek6nt benyrij tand 6 iratok:
vd gzettsd ge t i gazol6 okirat,
f6nyk6pes szakmai lletrajz,
nyilatkozat arr6l, hogy apdlyazati anyagban tal6lhat6 szemdlyes adatokat az eljarilssal
dsszeftigg6sben a Kutat6kcizpont kezelheti.

A munkav6gz0s helye:
86l cs6szettudom6nyi Kutat6kozpont Iro dalomtudom6n y i Intezet
1l l8 Budapest, M6nesi tt 1l-13.



A pdly6zatoknak egy peld6nyban 2019. december 13. napj6ig kell be6rkezriiik a
B6lcs€szettudom{nyi Kutat6kdzpont (Postacfm: 1453 Budapest, Pf.: 33.) lev6lcim6re.

A zArtborit6kra k6rj0k r6irni:
,P6ly{zrt tudomrlnyos szolg{Itet6, ftgrint6z&adminisztrdtor' munkekdrre -

BTK-KP/2t24n019.'

A p{lyizat elbir{Hsnak het{rideie 2019. december 20.

A p{tyfzati kiir{s tov{bbi kfizzetfitelfinek helye, ideje:. www.kozigallas.hu -2019. november 15.I www.btk.mta.hu -2019. november 15.

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