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Megtekintes

MTA Csillagiszati 6s F6ldtudominyi Kutatokrizpont

a "Kdzalkalmazottak jogallas6rol szolo" 1992. evi XXX|ll. torv6ny 2014. $ alapjan
pfllyAzatot hirdet

MTA Csillag6szati 6s Fcildtudom6nyi Kutat6kcizpont

pitly hzati i,i gy i n t6z6

munkak6r bet6lt6s6re.

A kcizalkalmazotti jogviszony id6tartama:

hatAr ozatla n idej fi koza I ka I mazotti j ogviszo ny

Fog la I koztat6s jellege :

Teljes munkaido

A munkav6gz6s helye:

Budapest, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklos fi 15-17.

A munkakcirbe tartoz6, illetve a vezetdi megbizissaljir6 l6nyeges feladatok:

Az MTA CSFK palyazati es tdmogat6sszerz6si lehet5s6geinek felm6r6se, vizsg6lata.
PAlyAzatir{s, p{lyazatfigyel6s. P{lyflzati egyUttmUk6d6si lehet6s6gek felt6rk6pez6se,
csatlakozds menedzselSse. Projekttervez6si feladatok ell6t6sa. P6|ydzatokkal
kapcsolatos tev6kenyseg ir6nyitdsa, koordinSl6sa. Projektek teljes kdrfi
dokument6cioj6nak elk6szit6se. Kapcsolattart6s a t6mogat6sokat kezelo
int6zm6nyekkel. P{lydzati tandcsad6s. KUlfoldi pllyAzati dokumentdciok fordftdsa,
bels6 szab6lyozorendszerbe adapt6l6sa.

llletm6ny 6s juttatisok:

Az illetm6ny meg6llapit6sSra 6s a juttatdsokra a "K6zalkalmazottak jogallisrirol szolo"
1992. evi XXXIll. tdrveny rendelkez6sei az ir6nyadok.

PAlyAzati felt6telek:

FSiskola, szakirdny( (gazdas6gi, mfiszaki vagy jogi) fels6foku (egyetemi vagy
fSiskolai diploma) vegzettseg vagy fels6foku (egyetemi vagy f6iskolai diploma)
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v6gzetts6g,
. angol nyelvb6l kdzepfokri C tipusu 6ltal6nos nyelvvizsga. kiv6lo sz6mitog6pes ismeret. bUntetlen el66let

A, p1lyAzat elbirilSs6nil el6nyt jelent:
. kolts6gvet6si szervn6l szerzett relev6ns szakmai gyakorlat
. projektek menedzsel6s6ben szerzett legal6bb 2 eves tapasztalat
' fels6fok0 angol nyelvvizsga

A pflyizat r5szek6nt benyfijtando iratok, igazolisok:

. a palydzo r6szletes, f6nyk6pes szakmai on6letrajza, bele6rtve a pfllyAzo
eddigi munkahelyeinek, munkakoreinek 6s szakmai tev6kenys6g6nek
ismertet6set

. iskolai v6gzetts6get, szakk6peslt6st tantislto okiratok mdsolata. nyelwizsgabizonyftvdnym6solata

. nyilatkozat arrol, hogy a pAlyAzati anyagot a palyazati eljdrdsban r6sztvev6k
megismerhetik

A mu n kakcir bet<ilthet5s6g6nek idSpontja:

A munkakor a plly1zatok elbir6l5sSt k0vet6en azonnal betdlthetS.

A pAlyilzat beny0jtisinak hat6ridej e: 2016. dprilis 13.

A pAlyilzatok benyujt6s6nak m6dja:
. Elektronikus 0ton Tim6rne Deibler llona gazdas6gi igazgato r6szere a

allas.palyazat@csfk.mta.hu E-mail cimen keresztUl

A pillyirzat elbirilisinak modja, rendje:

A be6rkezett jelentkez6sek alapj6n a munkdltatoi jogok gyakorloja 6s a gazdas6gi
igazgato szem6lyes meghallgat6st k6vet6en d6nt az 6ll6s bet6lt6serol.

A pillyAzat elbirilis6nak hatirideje:2A16. 6prilis 22.

A pilyizati kiiris tovibbi kozz6t6tel6nek helye, ideje:

MTA honlap - 2A16. m6rcius 29
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