
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont  

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet  

 

MTA CSFK Csillagászati Intézet  

projektasszisztens  

munkakör betöltésére.  

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

határozott idejű (később hosszabbítható) 2015. június 30 –ig tartó közalkalmazotti 

jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

 

A munkavégzés helye:  

Budapest, 1121 Budapest, Konkoly Th. M. út 15-17.  

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  

• Projekt (felújítás) előkészítési, bonyolítási, nyilvántartási feladatok ellátása • A 

felújítás idejére a be-és kiköltözés megszervezése. • Kutatóközpont vezetésének a 

projekttel kapcsolatos informálása • Projektelszámolás elkészítésében való részvétel • 

Árajánlatok bekérése, bírálatok előkészítése, megrendelések bonyolítása • 

Kapcsolattartás a projekt lebonyolítását végző MTA Projektirodával. • A 

beruházáshoz szükséges csatornázás felügyelete. • Vállalkozási szerződések és azok 

módosításainak elkészítése • Projektek teljes körű követése, adminisztrációja és 

kontrollja • Projekt dokumentációk kezelése, rendszerezése • Monitoring, és 

ellenőrzési folyamatok kiszolgálása • Projektvezető és az üzemeltetési csapat 

munkájának támogatása • Általános asszisztensi feladatok (levelezés, gépelés, 

jegyzőkönyvezés) ellátása  

 

Illetmény és juttatások:  

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló"  

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  



Pályázati feltételek:  

 §  Felsőfokú képesítés, műszaki vagy gazdasági,  

 §  hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

 §  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

 §  B kategóriás jogosítvány,  

 §  Büntetlen előélet és cselekvőképesség,  

 §  Megbízható, precíz személyiség  

 §  Jó kommunikációs, problémamegoldó készség, terhelhetőség, önálló  

munkavégzési képesség  

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

 §  Felsőfokú képesítés, menedszeri végzettség,  

 §  a fent említett területen - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:   

§ Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.  

§ Az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok, dokumentumok  

másolata.  

§ Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők  

megismerhetik.  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban 2014. augusztus 1. napjától tölthető be.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 26. 

  

A pályázatok benyújtásának módja:  

§ Elektronikus úton Timárné Deibler Ilona részére a deibler.ilona@csfk.mta.hu E-

mail címen keresztül  

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31.  

 



 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csfk.mta.hu honlapon  

szerezhet. Egyéb megjegyzés: A levél tárgymezőjébe kérjük beírni: 

"projektasszisztens".  

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csfk.mta.hu honlapon 

szerezhet.  

 

Budapest, 2014. 07. 10. 

          

         Ábrahám Péter 

         főigazgató 

 


